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 1 حار علو بلو

 ةمدقملا

 ةالصلاو ءًاريذن نيملاعلا ىف نوكيل هدبع ىلع باتكلا لزنأ يذلا هلل دمحلا

 هيدهب ىدتها نمو «نيعمجأ هبحصو هلآ ىلعو «نآرقلا لتر نم ريخ ىلع مالسلاو

 «دعبو «نيدلا موي ىلإ هتنسب نتساو

 ةحيحضلا ثيداحألا يف تبث امك فرحأ ةعبس ىلع ميركلا نآرقلا لزنأ دقف
 : لاق هنأ امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور ام كلذ نمو < اي يبنلا نع ةرتاوتملا . MHz oo ہے . st: VDA ا

 ينديزيو هديزتسأ لزأ ملف هتعجارف فرح ىلع ليربج ينأرقأ» :ةايب هللا لوسر لاق»

 “(«فرحأ ةعبس ىلإ ىهتنا ىت
 1 رح 8 ىلإ ىهتن یح

 : لاق "رافغ ىنب ةاضأ دنع ناك ةا ىبنلا نأ :هنع هللا ئضر بعك نب ىبأ نعو
 هللا لأسأ :لاقف فرح ىلع نآرقلا َكَتَمأ أرقت نأ كرمأي هللا نإ) :لاقف ليربج هاتأف

 أرقت نأ كرمأي هللا نإ :لاقف ةيناثلا هاتأ مث كلذ قيطت ال يتمأ نإو «هترفغمو هتافاعم

 « كلذ قيطت ال ىتمأ نإو «هترفغمو هتافاعم هللا لأسأ :لاقف ؛«نيفرح ىلع نآرقلا كتمأ

 لأسأ :لاقف «فرحأ ةثالث ىلع نآرقلا كتمأ أرقت نأ كرمأي هللا نإ :لاقف ةثلاثلا ءاج مث
72 

 روتكدلا «ةعبسلا فرحألا عوضوم يف ةدراولا ثيداحألا نم ةلمج لقنو ءرتاوتلا اذه ىلإ راشأ )١(

 فالتخاو «هنتمو هدانسإل ةسارد «ةعبسلا فرحألا ثيدح ؛ءىراقلا حاتفلا دبع نب زيزعلا دبع

 . ۲۷ص «ةينآرقلا تاءارقلاب هتلصو «هأئعم يف ءاملعلا

 يف «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف « ينالقسعلا رجح نبا :رظلاو .ملسمو يراخبلا هاور )۲)

 حرشب ملسم حيحص «يوونلاو «(۲۳:۹) «فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ باب «نآرقلا لئاضف

 )1٠١١:5(. «فرحأ ةعبس ىلع لزن نآرقلا نأ نايب «نيرفاسملا ةالص يف «يوونلا

 «ةنيدملاب عض وم رافغ ينب ةاضأو «ريدغلاك عقنتسملا ءاملا :ةاصحلاو ةانقلا نزوب :ةاضألا )۳(

 «يباطخلا : رظناو «ناحطب ىلإ ةنيهج لبجأ نم ةلئاسلابو «ةنيدملا قوس يبرغ رافغ ينب لزانمو
 .(07:1) رثألا بيرغ يف ةياهنلا «ريثألا نباو )2١50:7(« دواد يبأ ننس عم ننسلا ملاعم
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 نأ كرمأي هللا نإ :لاقف ةعبارلا ءاج مث «كلذ قيطت ال يتمأ نإو «هترفغمو هتافاعم هللا

 . اوباصأ دقف هيلع اوؤرق فرح اميأف «فرحأ ةغبس ىلع نآرقلا ٌكْتمُأ أرقت

 ليربج اي : :لاقف ليربج ةي هللا لوسر يقلا : :لاق هنع هللا يضر بعك نب يبأ نعو

 ءةيراجلاو «مالغلاو «ريبكلا خيشلاو ءزوجعلا مهنم :2”نييمأ ةمأ ىلإ ُتْقعُب ينإ

 .©«فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا نإ دمحم اي ءطق اباتك أرقي مل يذلا لجرلاو

 . “«. . .فاك فاش الإ اهنم سيل» :دواد ىبأ ةياور ىفو

 امنيح امهنع هللا يضر ميكح نب ماشهو باطخلا نب رمع ةصق يف تبث امو

 لوسر لاق مث « ءامهيلك ةي يبنلا بوصف «ناقرفلا ةروس نم فورح ةءارق يف افلتخا

 .©0(ه:نم رسيت ام اوؤرقاف «فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نآرقلا اذه نإ» : هي هلا

 هبرق رهظي يذلا يأرلا نإف ةعبسلا فرحألا ىنعم يف اوفلتخا دق ءاملعلا ناك املو

 ةددعتم هوجو : يه ةعبسلا فرحألا نأ ءاهانعمو «ةقباسلا ةحيحصلا ثيداحألا نم

 «ًالزنم ًانآرق تأرق دق نوكتف اهنم يأب ًارقت نأ كنكمي «ةءارقلا هوجو نم ةلزنم ةرياغتم

 «لقت دقو «هجوأ ةعبس وه ةلزنملا ةينآرقلا هوجولا هغلبت نأ نكمي دح ىصقأ نأو

 يف دحلا اذه هجوألا غلبت نأ مزلي الو «رياغتلاو فالتخالا عاونأ نم دحاو عون نمض

 .«نآرقلا نم عضوم لك

 نأ نايب : باب «نيرفاسملا ةالص يف «يوونلا حرشب ملسم حيحص «يوونلا :رظناو «ملسم هاور )00(

 1١١7-1١4(, :5) «فرحأ ةعبس ىلع لزنأ نارقلا

 :رظناو «باتكلا ملعتي مل هتقلخ ىلع يقب نمم ءأرقي الو «بتكي ال يذلا وه :يمألا (؟)
 . ۱۳۹۲ص «ممأ» ةدام «طيحملا سوماقلا «يدابازوريفلا

 ام باب «تاءارقلا باتك يف «يذمرتلا ننس :رظناو ءحيحص نسح ثيدح :لاقو «يذمرتلا هاور (۳)
 )195:0-١905(. «فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ ءاج

 .(110:7) )۱٤۷۷(« مقر «فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ باب «ةالصلا باتك «دواد يبأ ننس (6)

 يف «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف «ينالقسعلا رجح نبا :رظناو «ملسمو يراخبلا هاور (5)

 «يوونلا حرشب حيحص «يوونلاو (۲۳:۹) «فرحأ ةعبس ىلع نآرقلا لزنأ باب «نآرقلا لئاضف
 )48:5-1١1(. «فرحأ ةعبس ىلع لزن نآرقلا نأ نايب باب «نيرفاسملا ةالص يف

 يف اهتاذ ةجيتنلا ىلإ لصوت دقو 27/4-!8ص «ةعبسلا فرحألا ثيدح «ءىراقلا زيزعلا دبع .د (5)

 ىنعم» ناونعب ء(۲۳) ددعلا يف تاسارد ةلجم يف روشنملا هثحب يف يلاجملا دمحم .د ةلمجلا

 «هتادرفم ضعب فذحب «فيرعتلا اذه راصتخا يمركلا مزاح روتكدلا حرتقا دقو «(ةعبسلا فرحألا

 .777ص «ناقتإلاو ناهربلا نيب نآرقلا مولع :رظناو

١ 



 «ميركلا نآرقلا اهب لزني ناك يتلا ةفلتخملا تايفيكلا مكلت يه ةعبسلا فرحألاف

 يف نآرقلا عمج نمزو لَك يبنلا نمز ذنم تايفيكلا كلت ظفحب هباتك هللا ظفح دقو

 نيودتلا ىلإ اهقيرط تايفيكلا هذه تذحخأ دقو ءامهنع هللا يضر رمعو ركب يبأ دهع

 يضر نافع نب نامثع نمز يف رودصلا يف ةظوفحم تناك امك روطسلا يف ظفحلاو

 ةلزانلا ةفلتخملا تاياورلا لمتحي وحن ىلع همسرو فحصملا عمج داعأ ثيح هنع هللا

 نم نيملعملا اهعم لسرأو «فحاصملا راصمألا ىلإ لسرأو «ميركلا نآرقلا هجوأ نم

 . لَك يبنلا نع ةاقلتملا ةياورلا قفو «ماركلا ةباحصلا

 اهضراع يتلا ةريخألا ةضرعلا ىلع سانلا عمج هنع هللا يضر نامثع نأ مولعمو

 . لجو زع هللا باتكل ةيئاهنلا ةروصلا ي يهو «ليربج ىلع يَ يبنلا

 نآرقلا نأ مدقت دقو «ميركلا نآرقلا لوزنب ًاقيثو ًاطابترا ةطبترم ةينآرقلا تاءارقلاو

 هذهب مهنع هللا يضر ةباحصلا ءىرقي ا يبنلا ناك دقو «فرحأ ةعبس ىلع لزن

 رشتناو «ملعت ام بسحب ءیرقیو ًارقيو «ةءارقلا ذخأي مهنم دحاو لكو «فرحألا

 نيعباتلا نع ةمئألا ذخأو «فرحألا هذه نوعباتلا مهنم ىقلتو راصمألا يف ةباحصلا

 نيودتلا نمز ىلإ تلصو ىتح

 ةباحصلا هنع هاقلتي افرح افرح ا يبنلا نع ىقلتي ميركلا نآرقلا ناك دقو

 ينع مث «تاءارقلا اذكهو ءرودصلا يف ًاظوفحم نآرقلا ناكو ءمهنع هللا يضر

 ملع رم دقو ءًانارق اهرابتعاو ءاهلوبقل طورشلا عر ر نيودتب ءاملعلا

 ا یز يف تارا آرا

 .نيعباتلاو ةباحصلا نمز ىف تاءارقلاو نآرقلا

 “  «تاءارقلا ملع جوضن ىتح هاجتالا اذه يمانتو نيودتلاو تاءارقلا يف فيلأتلا ءدب |

 يأ «ةينآرقلا تاء ارقلا عيبست 7 كلذ ىف أشنو «هرارقتساو « هيف فيلأتلا جوضنو

 . تاءارق رشع اهلعج يأ ءاهريشعتو «اهنيمثتو «تاءارق عبس اهلعجب

 يه هيڪ يبنلا نع تبث ام نأ هللا همحر يرزجلا نبا نمز يف لاحلا رقتسا دقو

 .هب ءورقم ريغ ذاش وهف اهاوس ام نأو «ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا

۷ 



 ءزجو «ةعبسلا فرحألا نم يقب ام ةلمج يه ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا ربتعتو

 . لجو زع هللا باتكل ةيئاهنلا ةروصلا يهو ءاهنم

 صخأو «ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا اهنم صخأو «معألا يه ةعبسلا فرحألاو

 سيلو «ذاش ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا ىوس ام نأو «ةرتاوتملا عبسلا تاءارقلا اهنم

 .هب أرقي الو ًانآرق

 يتلا ةعبسلا فرحألا نم ًاءزج ربتعت ةرتاوتملا رشعلاو عبسلا تاءارقلا نإف : هيلعو

 .ةريخألا ةضرعلا يف اهنم ءزج خسن دق هنوكل ؛ يي ىفطصملا بيبحلا بلق ىلع تلزن

 للك يبنلا نع ةتباثلا ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا نأ :اذه انموي ىلإ رقتسا دقو

 : يه تاموظنم ثالث يف ةعومجم

 نيققحملا ةمتاخ ظفاحلل «ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا يف رشنلا ةبيط : ىلوألا

 يعفاشلا يرزجلا نب دمحم نب دمحم ريخلا يبأ مامإلا تاءارقلا ملع يف نيققدملاو

 . (هما"# تر

 نبال رشعلا تاءارقلا يف رشنلا اهلصأ يتلا رشعلا تاءارقلا يف رشنلا ةبيط ربتعتو

 ةياور مامإلا كرتي ملو ءةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا تعمج يتلا ةموظنملا يه يرزجلا
 . قيرط فلألا ةبارق ىلع لمتشت يهو «هباتك اهعدوأ الإ ةءورقم ةحيحص

 ةامسملا «ةرتاوتملا عبسلا تاءارقلا يف يناهتلا هجوو ينامألا زرح» يهو :ةيناثلا

 ت) «يسلدنألا ينيعُرلا يبطاشلا دمحأ نب فلخ نب هُريف نب مساقلا مامإلل «ةيبطاشلاب
 يف تاموظنملا نقتأ نمو «يبرعلا رعشلا نويع نم ةموظنملا هذه ربتعتو «(ه٠

 .ةرتاوتملا عبسلا تاءارقلا

 «ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلل ةممتملا ثالثلا تاءارقلا ىف ةيضملا ةردلا :ةثلاثلا

 يف يبطاشلا مامإلا هأدب ام اهيف لمكأ دقو «(ه١ ت) يرزجلا نبا ظفاحلا مامإلل

 رفعج وبأو بوقعيو فلخ ةءارق ةعبسلا ءارقلا ىلع دازو «ةرتاوتملا عبسلا تاءارقلا

 .يندملا

 ءامهيف ءارقلل ًاقيرط نيرشعو دحاو ىلع نالمتشت ةردلاو ةيبطاشلا نإو ءاذه

 يف رشنلا ةبيط ىمستو «ىرغصلا رشعلا تاءارقلا نيرخأتملا ءارقلا دنع ىمست يهو

 . ىربكلا ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلاب ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا

۸ 



 ةردلاو ةيبطاشلا قرط ىلع لمتشت رشنلا ةبيط نأ ىلإ هيبنتلا ديفملا نم هنإو

 تاءارقلا ملع بلاط أدبي نأ تاءارقلا ءاملع ةداع ترج دقو .ةريثك تادايزو

 .رشنلا ةبيط ىلإ لقتنا امهنقتأ اذإ ىتح «ةردلاو ةيبطاشلاب

 لوصأ ةيلك يف ةينآرقلا تاءارقلا يف صصختم مسق حاتتفا لجو زع هللا رسي دقو

 مسقلا اذه تاررقم نمض نم ناك دقو «ندرألا  نامعب ةيقيبطتلا ءاقلبلا ةعماجب نيدلا

 ءًايقيبطتو ًايرظن «ةيضملا ةردلاو ةيبطاشلا نمضمب ىرغصلا رشعلا تاءارقلا ةسراد

 تاءارقلا هيجوتو تاءارقلا ملع ىلإ لخدمك ىرخألا ةيصصختلا داوملا ىلإ ةفاضإ

 .داوملا نم اهريغو «لصاوفلا ملعو هطبضو فحصملا مسرو

 دقف «كرابملا مسقلا اذهب ضوهنلاو «ندرآلا يف ليلجلا ملعلا اذهل ءايحإو

 «تاءارقلا ملع داوم يف فيلأتلل ةطخ تاءارقلا مسق ىلع ةفرشملا ةنجللا تعضو

 ملع يف ماهسإلا ةرورضب اهنم ًاروعش كلذو ءمسقلا يف اهبالط ىلع ةررقم نوكت يكل
 ةبلط نم نيئشانلل ةرابعلا طيسبتو «بيترتلاو ميظنتلاو راصتخالاب انرصع يف تاءارقلا

 انل هقلخ يذلا ميظعلا ثاريملا نم ةدافتسالاب ةيجهنم ةيملع ةروصب تاءارقلا ملع

 . ليلجلا نفلا اذه يف انؤاملع

 حلفم دمحأ .د :فيلأت «تاءارقلا ملع يف تامدقم» :باتكب ةنجللا تأدب دقو

 يناثلا باتكلا وه اذهو ءروصنم دلاخ دمحم .دو «يركش دلاخ دمحأ .دو «ةاضقلا

 .«ةردلاو ةيبطاشلا حرش رهزملا» هانيمسأ يذلا

 ملع بلاط ىلع ليهستلاو ريسيتلا ىلإ ليمي باتكلا اذه يف انجهنم ناك دقو

 : ةيلاتلا طاقنلا نمض كلذو «تاءارقلا

 فيرعتلاو «ةيبطاشلابو .يبطاشلا مامإلاب زجوملا فيرعتلاب ةيبطاشلا ةموظنمل ميدقتلا ١-

 .ةيضملا ةردلابو «يرزجلا نبا مامإلاب

 تاءارقلا ةبسن يف ءارقلا زومر ةباتك عم .ًالماك ًاطبض ةيرعشلا تايبألا طبض - ١

 .هوحنو ماغدإلاك ماكحألا ضعب فورح زومر كلذكو «مهيلإ

 ةرشابم صنلا نم ماكحألاو دعاوقلاو تاءارقلا ذخأب ًارشابم ًاحرش تايبألا حرش -'

 عم لماعتلا ىلع بلاطلا بردتي يكل «تيبلا نم دهاشلا عضوم ىلإ ةراشإلا عم
 .اهتاحالطصاو ةموظنملا



 .ءارقلا دنع هب ءورقملاو ققحملا لوقلا نايبو «نيتموظنملا لئاسم يف لوقلا قيقحت - ٤

 . نيتموظنملا قيرط نم
 . شماهلا يف ةبيرغلا تاملكلا حرش

 ضعب الإ باتكلا رخآ يف رداصملا ةمئاق ركذب ءافتكا حرشلا عجارمل قيثوتلا انكرت - ٦

 .اهيلإ عوجرلا ىلإ ملعلا بلاط جاتحي يتلا ةقيقدلا لئاسملا

 ركذب فيرشلا فحصملا نم اهقيثوت عم «ينامثعلا مسرلاب ةينارقلا تاملكلا ةباتك _ ۷

 .نْيَرَّهرُم نيسوق نيب تايآلا نوك عم «ةيآلا مقرو ةروسلا مسا
 . حرشلا يف ةدراولا ثيداحألا جيرخت 8

 .حرشلا تاعوضومل سرهف لمع 4

 هتروصب هجارخإو هقيسنتو هقيقدتو ساتكلا ةدام ةعجارمب ةرغصم ةنجل تماق دقو

 دلاخ دمحم .دو «يركش دلاخ دمحأ .دو «ةاضقلا حلفم دمحأ .د :مهو «ةيئاهنلا

 .روصنم

 ملع يف انئاملع نم نيحلاصلا باكر يف ريسلل ةلواحم هذهف «ماتخلا يفو

 مهترمز يف انرشحي نأ لجو زع هللا ىسع ةردلاو ةيبطاشلا اوحرش نيذلا تاءارقلا

 موي مهناميأب مهبتك نوذخأي نيذلا نم انئلعجي نأو ءلجو زع هللا باتكل نيمداخلاو

 .ربكألا ضرعلا

 اذهل عفان وه ام لكب انودوزي نأ نيثحابلاو ءاملعلا انناوخإ نم وجرنل انإو
 هميقتو :هأطخ حلصتو «هجاجوعا موقت يتلا تاحيحصتلاو تاظحالملا نم فلؤملا

 ًاصلاخ المع نوكي نأ ىسع ؛تاءارقلا ملع بالطل السلس ًابذع هلعجتو «ةداجلا ىلع

 بالطلا هب عفني نأ لأسن هللاو «ةمايقلا موي انلامعأ فئاحص يف هاقلن «ميركلا ههجول

 .ريدج ةباجإلابو لوؤسم ريخ هنإ «تاءارقلا ملعب نيمتهملاو

 نوفلؤملا
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 ةيبطاشلاو يبطاشلا مامإلاب فيرعتلا

 : ""(هه90) يبطاشلا مامإلاب فيرعتلا :ًالوأ

 يبطاشلا َينيعُولا دمحأ نب فلخ نب ريف نب مساقلا وه :هدلومو هبسنو همسا -

 ه5 ةفاسم ىلع ةريبك ةنيدم ىهو ةبطاش ىلإ ةبسن ىبطاشلاو «دمحم وبأ ّيسلدنألا

 .اينابسإ يف ةيسنلب ةنيدم نم ًارتم وليك

 . (ه018) ةنس رخآ يف ةبطاش يف يبطاشلا مامإلا دلو -

 نبا لوقي امك ىمعأ دلو هنأل فوفكملاو ىمعألاو ريرضلاب هومجرتم هفصو -

 ناك ام هنإف «هئاکذل رصبي هنأ هب باتری ال هفرعي ال نم هيلإ سلج اذإ هنکلو «يرزجلا

 . ىمعلا ىلع لدي ام هنم رهظي

 «تاءارقلا يف ةياغ «ءاكذلا يف ةبوجعأ «ريبك مامإ يبطاشلاو :ملعلل هبلط -

 .ّيرفثلا صاعلا

 اهب أرقف ةيسنلب ىلإ لحر اهيثدحمو اهئارقو هدلب ءاملع نع ذخألا ىهنأ املو -

 ىسنلبلا ديمح نب دمحم هللا دبع ىبأ ىلع هظفح نم «ريسيتلا» باتك ضرعو تاءارقلا

 يبطاشلا ذخأ دقو «ةبيتق نبال بتاكلا بدأو دربملل لماكلاو هيويبس باتك هنع ذخأو

 .هدالب يف ءاملعلا نايعأ ىلع مولعلا نم ةلمج

 )١5٠١:5(( ةاحبلا هابنأ ىلع ةاورلا هابنإ )1¥: نايعألا تايفو :اهنم «ةريفو هتمح رت رداصم )000(

 )۲۹۳:۲١(« ءالبنلا مالعأ ريس «(۲۲:۳) بيطلا حفن )75١:7(« ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ

 نيدلا باهشل يبطاشلا مامإلا ةمجرت يف يبهاوملا حتفلا «(۲۷۲:۷) ىربكلا ةيعفاشلا تاقبط

 .ينالطسقلا

۳ 



 ةدافإلاو ءارقإلل ةبطاش هدلب يف يبطاشلا رّدصت دقو :هسيردتو هميلعت -

 « "هنس ءاتف ىلع ةبطاشب ةعمجلا بطخي ناكو «ًاليوط ًانمز كلذك يقبو «ميلعتلاو

 هلوق ىلإ اهلوأ أدتباف «ةبطاش هدلبب ةيبطاشلا (ينامألا زرح) ةديصق فيلأت أدتبا دقو

 نع رذتعا نأ دعب ه0!” ةنس اهلخد يتلا ةرهاقلاب اهلمكأ مث «(داج ابأ تلعج)

 نطوتسا اذكهو «كلذ دعب هدلب ىلإ دعي ملو «جحلا دصق نلعأو هدلب يف ةباطخلا

 هبلط مث .ماوعأ ةينامث ةدمل صاعلا نب ورمع عماج يف ميلعتلاو ءارقإلل ردصتو رصم

 أرقأو هيلع اهطرتشا طورش دعب باجأف ةيلضافلا هتسردمب ءارقإلل لضافلا يضاقلا

 وبأو يبطرقلا هللادبع وبأ هذيملت هدعب اهب أرقأ دقو «ةينملا هتفاو نأ ىلإ ةسردملا كلتب
 . بجاحلا نب رمع'

 (ه0/87) ةنس سدقملا تيب يبويألا نيدلا حالص رصانلا كلملا حتف املو - 0
 . فكتعاو ناضمر سدقلاب ماصو «ه۸۷ ةنس سدقلا يف هرازف هيلإ يبطاشلا هجوت

 ًاعشاخ ًانيد مامإلا اذه ناك دقف «ةريفغ ةمج هبقانمو هلئاضفو يبطاشلا لئامشو -

 ملعلا يف هنامز لهأ دحوأ كلذ عم ناكو «هينعي ال اميف ملكتي ال «راقولا ريثك ًاكسان

 ةرثكو هنونف دّدعَت يف هلثم هنمز يف رصمب نكي مل» : حالصلا نبا لوقي امكو .ظفحلاو

 .«(هظوفحم

 هتينم هتفاو نأ ىلإ ةغللاو وحنلاو تاءارقلا ءىرْقُي رصم يف يبطاشلا يقبو -

 ةبرتب نفدو «ه ٠۹١ ةئس ةرخآلا ىدامج رهش نم نيرشعلاو نماثلا يف هنع هللا يضر

 .ًاماع نيسمخو نينثا هتافو موي هرمع ناكو «مطقملا حفسب لضافلا يضاقلا

 :هل نآرقلا مولعو تاءارقلا يفف «ةدع مولع يف يبطاشلا فنص : هتافنصم -

 )٠۱١۱۷۳( اهتايبأ ددع ةيمال يهو ةيرعش ةموظنم يهو يناهتلا هجوو ينامألا زرح - ١
 . قالطإلا ىلع تاءارقلا بتك رهشأ ةيبطاشلا يهو ًاتيب

 . مسرلا ملع يف «دصاقملا ىنسأ يف دئاصقلا بارتأ ةليقع - ١

 . (لصاوفلا ملع) يآلا دع يف رهزلا ةمظان - ۳

 .ربلا دبع نبال ديهمتلا باتك اهيف مظن ةيلاد ةديصق ثيدحلا يف هلو
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 نب يلع مهنمف ؛هذيمالت ضعب انه ركذنو «هخويش ضعب فلس اميف انركذ -

 نب يلعو «يبطرقلا رمع نب دمحم هللا دبع وبأو هتذمالتٌلَجأ وهو يواخسلا دمحم

 هللا ةبه نب يلعو ءَىِبيِجُّتلا دمحم نب يلعو «يبطاشلا رهص ريرضلا ملاس نب عاجش

 .مهريغو «يسلدنألا حاضو نب دمحمو ّيمخللا

 : ةيبطاشلاب فيرعت :ًايناث

 دقو «ةرتاوتملا عبسلا تاءارقلا يف ليوطلا رحبلا نم ةيمال ةديصق ةيبطاشلا -
 . ىناهتلا هجوو ىنامألا زرح اهامس اهمظان ناك نإو «ةيبطاشلاب ةديصقلا هذه ترهش

 .(ه٠59 ت) يبطاشلا هيف نب مساقلا وبأ مامإلا اهمظان

 تاءارقلا يف ريسيتلا» باتك ىلع ينامألا زرح هتديصق يف يبطاشلا دمتعا دقو -

 عفان ةعبسلا ءارقلا ىلع ًارصتقم هرثأ ىفتقاف «(ه454 ت) ينادلا ورمع يبأل «عبسلا

 مهتاور ىلع رصتقا اذكو «يئاسکلاو ةزمحو مصاعو رماع نباو ورمع يبأو ريثك نباو

 داز يبطاشلا نأ الإ «هخويش ىلع اهب أرقو ينادلا اهدمتعا يتلا قرطلاو رشع ةعبرألا

 ريسفتلا يف اهضعبو «تاءارقلا يف اهضعب ةمج دئاوفو ةماه دئاوز ريسيتلا يف ام ىلع

 .بارعإلاو

 ىلإ ءارقلا ةدمع تحبصأ ىتح ةيبطاشلاب ءاملعلاو ءارقلا ةيانع تمظع دقلو -

 اهزومر لحيو اهظفح مّدقيو الإ تاءارقلاب لغتشي نم َّلَقف ءرضاحلا اننامز

 ليبس كلذ يف كلسف «عبسلا تاءارقلا طبض ىف نفت ىبطاشلا نأ كلذو ءاهرارسأو

 عم هعامتجاو هدارفنا لاح يف ًاصاخ ًازمر وارو ءىراق لك حنمف «ةراشإلاو زمرلا

 .هريغ

 اهيف عدبأ دقلف «ءاملعلا دنع ةعيفرلا ةناكملا كلت ةيبطاشلا أرَ نأ بجع ال و -

 .دئاوفلا ةمج ىناعملا ةريفو «كبسلا ةيوق «ةبوذعلاو ةقرلاو نايبلاو ةغالبلا

 ظفح ًاباتك ملعأ الو :هلوقب يرزجلا نبا هركذ ام ةديصقلا هذه ايازم نمو -

 .دحاو سلجم يف ضرعو



 : ءاملعلا دنع ةيبطاشلا ةناكم

 يف نامزلا اذه ءارق ةدمع يهو «عادبإلا لك اهيف عدبأ دقلو» :ناكلخ نبا لاق

 ىلع ةلمتشم يهو ءاهتفرعمو اهظفح مدقيو الإ تاءارقلاب لغتشي نم لقف , مهلقن

 . «اهبولسأ ىلإ قبس هنظأ امو «ةفيطل ةيفخ تاراشإو ةبيجع زومر
 وبأ همظن امب هيبلاط ىلع ملعلا اذه لهس ىلاعت هللا نإ مث» :ةماش وبأ لاقو

 رخآ يف تغبن يتلا ينامألا زرحب ةتوعنملا ةروهشملا هتديصق نم يبطاشلا مساقلا

 اهيلع اولبقأو «تاءارقلا تافنصم نم اهاوس سانلا ذبنف ءرصعلا لهأل ةبوجعأ رهدلا

 .(ملعلا ةرثكو ء«مجحلا رغص عم تالمهملا دييقتو «تالكشملا طبض نم توح امل

 كلذ يف هللا هاتآ ام رادقم ملع هيتديصق ىلع فقو نمو» :يرزجلا نبا لاقو

 الإ اهرادقم فرعي ال هنإف ءاهتضراعم ىلع هدعب نم ءاغلبلا زجع ىتلا ةيماللا اصوصخ

 باتكلا اذه قزر دقلو ءاهقيرط ىلع مظن ام نيبو اهنيب لباق وأ ءاهلاونم ىلع مظن نم

 ىف الو لوقأ نأ داكأ لب «نفلا اذه ىف هريغ باتكل هملعأ ال ام لوبقلاو ةرهشلا نم

 تيب نأ نظأ ال لب «هنم ولخي مالسإلا دالب نم ًادلب نأ بسحأ ال ينإف «نفلا اذه ريغ

 .«هنم ةخسن نم ولخي ملع بلاط

 مهأ يه لب «قالطإلا ىلع يبطاشلا مامإلا تافلؤم مهأ يه :ةيبطاشلا ليلحت -

 ينامألا زرح» :يبطاشلا اهامس امك اهمساو «ةروهشملا عبسلا تاءارقلا تافلؤم

 .«يناهتلا هجوو

 :يبطاشلا مامإلا لاق

 البقتم هنهاف يناهتلا هجوو ًانميت ينامألا زرح اهتيمسو

 )١1177( اهتايبأ ددع «ليوطلا رحبلا نم يناثلا برضلا نم ةيمال ةديصق ةيبطاشلاو

 : ىبطاشلا مامإلا لاق

 المكو ًارهز نيعبس ةئم عمو ةثالث ديزت فلأ اهتايبأو

 مامولل عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا باتکب ةصاخ ةيانع هل ىبطاشلا مامولا ناكو
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 ًاحرشو ًاراصتخا ريسيتلاب سانلا متها دقو «ةرابع اهزجوأو «ًاذخأم اهبرقأو «عبسلا

 نب نسحلا يبأ ىلع هظفح نم ريسيتلا باتك يبطاشلا مامولا ضرع دقو ٌامظنو

 ءرشع ةعبرألا مهتاورو عبسلا ءارقلا ىلع رصتقاف «هريسيت يف ينادلا ورمع ابأ ينامألا

 دح دنع فقي مل يبطاشلا نكلو .هخويش ىلع اهب أرقو اهيلع اودمتعا يتلا قرطلاو

 هليلعتو ءةمهم تادافإو ةمهم دئاوزو لئاسم اهيلع داز دق لب ريسيتلا ىلع راصتقالا

 فورحلا جراخم ثحبمك ةلماك ثحابم هتدايزو ءاهضعبل هدقنو «تاءارقلا ضعبل

 .اهتافصو

 : هلوقب ريسيتلا ةيلضفأب يبطاشلا مامإلا رميو

 ًالمّؤوم هنم نوعب تلح هجأف هراصتخا تمر رستا يتلا اهرسي يفو

 الضفت نأ اههجو ءايح تفلف دئاوف رشنب تداز اهفافلأو

 : ةيبطاشلا زومر -

 : يبطاشلا مامإلا لاق

 الهسم يفاوقلا مظن اهب عوطي مهفورح لعل ىعسأ اذنأهو

 الوأ لوأ موظنملا ىلع ًاليلد ءىراق لك ىلع داج ابأ تلعج

 تاءارقلا ةبسن ىف كلس هنإف زاجيإلاو راصتخالا ىلع ةينبم ةيبطاشلا تناك املو

 ةيثالث ةملكب هييوار عم ةعبسلا ءارقلا نم دحاو لك ىلإ زمرف «ًاديرف ًاجهنم ءارقلا ىلإ
 يوارلا ىلإ يناثلا فرحلابو «مامإلا ءىراقلا ىلإ لوألا فرحلاب زمر دقف «فرحألا

 عفانل جبأ :لثم ةيدارفنالا زومرلا هذهو «يناثلا يوارلا ىلإ ثلاثلا فرحلابو «لوألا

 «ةعبسلا ءارقلا ةيقب اذكهو «شرول جو «نولاقل ب «عفانل أ ءشروو نولاق :هييوارو

 .زومرلا حرش يف مهليصفت يتأيس نيذلاو

 ورمع يبا ةءارق لثم «ةءارق ىمسي ءىراقلا ىلإ بسني ام نأ مولعم وه اممو

 ةياور لثم ةياور ىمسي ءىراقلا نع ذحالا ىلإ بسني امو «يفوكلا مصاعو يرصبلا

 «قرزألا قيرط :لثم ءاقيرط ىمسي «يوارلا نع ذخالا ىلإ بسني امو ءةبعشو «يروذلا

 .اذكهو .طيشن يبأو
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 : يه «نيروكذملا رشع ةعبرألا ةاورلا نع يبطاشلا مامإلا قرط

 : يهو «ةيبطاشلا لصأ هريسيت يف ينادلا مامإلا قرط

 .نوراه نب دمحم طيشن يبأ قيرط نم نولاق ةياور

 .قرزألا فسوي بوقعي يبأ قيرط نم شرو ةياور
 .قاحسإ نب دمحم ةعيبر يبأ قيرط نم يزبلا ةياور

 .دهاجم نب دمحأ ركب يبأ قيرط نم لبنق ةياور

 . سودبع نب نمحرلا دبع ءارعزلا يبأ قيرط نم يرودلا ةياور

 .ريرج نب ىسوم نارمنع يبأ قيرط نم يسوسلا ةياور

 .يناولحلا ديزي نب دمحأ نسحلا يبأ قيرط نم ماشه ةياور

 . شفخألا نب نوراه هللا دبع يبأ قيرط نم ناوكذ نبا ةياور

 . مدآ نب ىيحي ايركز يبأ قيرط نم ةبعش ةياور

 . حابصلا نب ديبع دمحم يبأ قيرط نم صفح ةياور

 نسحلا يبأ نع نايوب نب نامثع نب دمحأ نسحلا يبأ قيرط نم فلخ ةياور

 .دادحلا ميركلا دبع نب سيردإ
 .ناذاش نب دمحم ركب يبأ قيرط نم دالخ ةياور

 . يدادغبلا ىيحي نب دمحم هللا دبع يبأ قيرط نم ثيللا ةياور
 . يبيصنلا دمحم نب رفعج لضفلا يبأ قيرط نم يرودلا ةياور

 اهأدب «ةعيدب ةيفاض ةمدقمب هتموظنم يبطاشلا مامإلا أدب :ةيبطاشلا باوبأ -

 ًافصاو «هفاصوأو هايازم ًانيبم ميركلا هللا باتك ىلع ءانثلاب ىنثو «باتكلا ةبطخب

 ءامسأ ضرع مث «ميركلا نآرقلا ظافحل هللا دعأ ام ًاددعم «هتايآ ظفاحو نآرقلا ءىراق

 زع هللا ىلإ عرضتلاب هتمدقم متخو هحالطصا اهيف نيبو مهزومرو مهتاورو ةعبسلا ءارقلا

 . هلمع هنم لبقتي نأ لجو

 :اهنمو «أتيب (95) ةمدقملا تايبأ ددعو

 ًالضفتم ًابهاو ءانغ ىنغأو عفاش قثوأ هللا باتك نإو

 المجت هيف دادزي هدادرتو هثيدح لمي ال سيلج ريخو
 اللهتم انس هاقلي ربقلا نم هتاملظ يف عاتري ىتفلا ثيحو

۸ 



 - ةينامث اهتايبأ ددعو ةلمسبلا مث  ةسمخ اهتايبأ ددعو ةذاعتسالا باوبأب أدب مث

 ةماعلا دعاوقلا يهو :تاءارقلا لوصأ ضرع مث ةينامث اهتايبأ ددعو نآرقلا مأ ةروس مث

 نيفرحلا ماغدإ بابو «ريبكلا ماغدإلا باب : يهو هلك نآرقلا يف اهرود رثكي يتلا

 بابو ءرصقلاو دملا بابو «ةيانكلا ءاه بابو «نيتملك ىفو ةملك ىف نيبراقتملا

 ةكرح لقن بابو «درقملا زمهلا بايب «نيتملك ىف نيتزمهلا بابو ‹ةملك ىف نيتزمهلا

 «ماغدإلاو راهظإلا بابو ءزمهلا ىلع ماشهو ةزمح فقو بابو ءاهلبق نكاسلا ىلإ زمهلا
 تبرق فورح بابو «(لبو له مال ركذ «ثينأتلا ءات ركذ ءدق لاد ركذ ءذإ لاذ رکذ)

 «نيظفللا نيبو ةلامإلاو حتفلا بابو «نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ماكحأ بابو ءاهجراخم

 «تاءارلا يف مهبهاذم بابو «فقولا يف ثينأتلا ءاه ةلامإ يف يئاسكلا بهذم بابو

 ءطخلا موسرم ىلع فقولا بابو «ملكلا رخاوأ ىلع فقولا بابو «تاماللا بابو

 .ًاتيب (۳۲۹) لوصألا تايبأ دعو «دئاوزلا تاءاي يف مهبهاذم بابو

 ةروس ىلإ ةرقبلا ةروس لوأ نم تاملكلا شرف يبطاشلا مامإلا ضرعتسا مث

 .ًاتيب (109/57) اهتايبأ ددعو «سانلا

 فورحلا جراخم باب ركذ مث ءتيب (۱۳) هتايبأ ددعو «ريبكتلا باب اهدعب ركذ مث

 .ًاتيب (57) اهتايبأ ددعو ءاهتافصو

 .دادسلاو قيفوتلا ىلع اهيف لجو زع هللا دمح تايبأ ةعبرأب هتديصق متخ مث

 امم ةيظعولاو ةيوحنلاو ةيوغللا دئاوفلا نم ةعومجم ىلع ةيبطاشلا تلمتشا دقو
 تاسابتقا ىلع تلمتشا امك ءاهفالتخا ىلع ةيملعلا دئاوفلا رداصم نم ًاردصم اهلعج

 .ًاسابتقا رشع دحأ تغلب ةيثيدح

 (78) ةحارص هتموظنم يف يبطاشلا مامإلا مهركذ نيذلا مالعألا ددع غلب دقو

 ‹طسوألا شفخألاو نوبلغ نباو يودهملاو .مهتاورو ةعبسلا ءارقلا :مه ًاملع

 يمرجلاو «سراف حتفلا وبأو «بابحلا نباو دهاجم نباو شاقنلاو ءارفلاو برطقو

 خيشلا ةعجارمو طبضب «م۱۹۳۷ - ه549١ ةنس «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبط ١



 نسحلا ىبأ قيقحتب ««ةرشعلا نوتملاب ةرربلا فاحتإ» :دئاصقلا ةعومجم نمض - ۲

 . ۲-١١١ ةحفص نم ءه5٠5١ ةنس «يمظعألا

 . م۱۹۸۷ ةنس «سيفنلا باتكلا راد ةعبط _ ۳

 دمحم خيشلا لاضفملا انخيش قيقحتب .ةرونملا ةنيدملاب ىدهلا راد ةبتكم ةعبط _ ٤

 . اهحصأو تاعبطلا قدأ يهو ءه104١ ةنس «صمح ءىراقم خيش يبعزلا ميمت

 . يعاقفلا هللا دبع يلوتم حيحصتو ةعجارمب ةرهاقلاب حيبص ةبتكم ةعبط 64

 . تاعبطلا نم كلذ ريغ ىلإ «م19940 ةنس «ةيفاقثلا بتكلا ةسسؤم ةعبط 5

 ءاهحرشب اونع اهراهظتساو اهظفحب بالطلاو ءاملعلا ينع املو : ةيبطاشلا حورش -

 :اهنم ءًاحرش نيسمخو ةعبرأ - '”نيئثحابلا دحأ هاصقتسا امك  اهحورش تغلب دقف

 .(ه5147 ت) يواخسلا نيدلا ملع يبطاشلا ذيملتل ديصقلا حرش يف ديصولا حتف ١

 يواخسلا ذيملت ليعامسإ نب نمحرلا دبع ةماش يبل ينامألا زرح نم يناعملا زاربإ - ؟

 .(ه ٦٦٥ ت)

 (يلصوملا ةلعش) ب فورعملا دمحأ نب دمحمل ينامألا زرح حرش يف يناعملا زنك ٣

 .(ها١٠١56 ت)

 ٤ - ت) يلازغلا ّيسافلا نسحلا نب دمحمل ةديصقلا حرش يف ةديرفلا ءىلآللا ٠٠١ه(.

 نب يلعل «ةيبطاشلا حرش نم يهتنملا ءىرقملا راكذتو يدتبملا ءىراقلا جارس - ه

 ت) يدادغبلا حصاقلا ني. نامثع 48١١ه(.

 .(ها٠:١”" تن

 .ةرونملا ةنيدملا ءنامزلا راد عبط وهو ‹ظفاحلا

 ال ال ال

 )١( ءاط «قشمد ملقلا راد «ءارقلا ديس يبطاشلا مامإلا «يمرجلا ميهاربإ خيشلا ص١1/5-9١0.

Y e 



 یھ س9 رج
 یی وردو ید سكشو
 Aw . و1 ىمتاحب تا تأ تح

 ١ - ةمدقم الشاطبية١7(

 (9ةلئدمو ًاميحَر ًانامخَر كرات الو ملا يف هللا مشبب ُثأَدب ١

 ركذ نم ةداع هب أدبي امب ةرتاوتملا عبسلا تاءارقلا يف ةديصقلا هذه مظانلا أدب

 ركذو «صقان عطقأ رتبأ وهف «ىلاعت هللا مساب هب أدبي ال ءيش لكف «لجو زع هللا مسا

 ملاعلا امهوجري نيذللا ميحرلاو نمحرلا :امه ىنسحلا هئامسأ نم نيمسا اهدعب

 .ىلاعتو كرابت هللا ىلإ عجرملاو ةبقاعلا نْسُح لوصح ةيغب ملعتملاو

 الَسْرُم ٍساّنلا ىلإ ىَدُهُملا ٍدَّمَحُم ١ اًّضّرلا ىلع يبَر فا ىَلَص ْتّيَبَلِو 5
 نم ىضترملا هيَ دمحم لوسرلا ىلع مالسلاو ةالصلا ىلإ كلذ دعب مظانلا لقتنا

 .نيملاعلل ةمحر «نيعمجأ سانلا ىلإ ىدهملاو «هبر

 هع هكا CAN A ع مم هدم Ê اس"
 "البو ٍرْيَخلاِب ٍناَسْحإلا ىلَع ْمُهألل ْنَم مث ِةَباَحَّصلا مث هترتعو 9

 . عفانلا ريزغلا رطملاك ماع مهعمت نينمؤم نيرّيَح اوناك ذإ نيدلا
 لا ْمَدْجَأ هب هب ًاءوُديَم سل ام ا مئاد هل دخلا 3 2 تو ٤

 لکو «لاح لك يف هئامعن ىلع هركشو هللا دمح ركذ ىلإ كلذ دعب مظانلا لقتنا

 . ةكربلا ليلق صقان وهف « هللا دمحب أدبي ال ءىش

 .ةيندرألا ةعماجلا  ةعيرشلا ةيلك  روصنم دلاخ دمحم .د تايبألا هذه حرش )١(

 «ةيرعش تايبأ ةئيه ىلع تالالدلا ةبسانتم «يناعملا ةبترتم لمجلاو تاملكلا فيلأت وه :مظّنلا (۲)

 :الئوم .ةيبطاشلاب ةفورعملا «يناهتلا هجوو ينامألا زرحب ةموسوملا ةيماللا ةديصقلا يهو
 .ًاعجرم

 .كلذ ىلع تامو «ًانمؤم هيي يبنلا يقل نم وهو «يباحص عمج :ةباحصلا يب يبنلا لآ :هترتع (۳)

 .ريزغلا رطملا :ًالّبو
 .ةكربلا ليلق صقان :الَعلا ْمَدْجَأ (5)

۲١ 



o oتا ع اس اس نس و 0 ت« -_ 025 ل ھه  
 9حسم ادعلا لبح هب دهاحف ةئاتك اتيف هللا لْبَحف ٌدْعَيو 6

 نإف ؛نينسحملا نيعباتلاو ةباحصلاو هلآو ايب يبنلا ىلع ةالصلاو ةلمسبلا دعبو

 مالسولا ءادعأ ءىراقلا اهيأ هب دهاجف «انيف نيتملا هللا لبح وه لجو رع هللا ساتك

 . مهيعس هب طبحيو . مهديك هب دري ًاميظع ًاداهج ءهلهآلو هل نوديكي نيذلا

 5ایم ٌدجلا ىلع هيلاّوُم ًاديدج ّةَدج وان سل ْذِإ هب ْقلْغَأو 1

 زع هللا باتكف ب یلختت ًاقلُح هرماوأو لجو زع هللا باتک ءىراقلا اهيأ لعجا

 هنإ لب «ىلبي ال يذلا قحلا وهو «هبئاجع يضقنت الو دادرتلا ةرثك عم ىلبي ال لجو

 .هب لمعلاو هظفح يف داهتجالا ىلإ هئراق عفديو انعمو هظفل ىف ددجتم

 کومو ًاحيرُم لاح جرتالاک ةلاثم رق ٌيضْرَملا ةثراقو ۷

 هلاثم حبصأ «ىلاعتو كرابت هللا هنع ىضري يذلا هب لماعلا نآرقلا ءىراق نإو

 نآرقلا ءىراق كلذكو «بيطلا اهمعطو اهحير يف ءاوس ةجرتألا ةهكافب اهبشمو ًارقتسم

 . ميركلا نآرقلاب هداهجو هتوعدو هلمعو هملعو هتءارق يف بيط وهف «لماعلا

 وق ةَناَرَرلا ٌلَظُهَمَّثَيِو  َةَمَأ ناك اَذِإًاَمَأ ئيَضَتْرُملاَوه 4

 .مهؤاهدو مهركمو ءادعألا ديك : :ادهلا ليج )۱(

 . ىلبيو مدي : قلب .كل ًةفصو ًاقلخ هلعجا :هب قلخأو (5)

 .ًاديدج حبصي :ةدج
 و

 رمألا يف داهتجالا :دجلا

 . ىلاعت هللا هنع ىضري يذلا هب لماعلا نآرقلا ءىراق : ىضرملا هئراقو (۳)

 .ًارقتسم ًالثم حبصأ :هلاثم رق

 .نوللا ءارفص «نسح اهرظنمو «بيط اهمعط ةهكاف :جرتألاك
 .ةبيط ةحئار وذ :ًاحيرم

 أرقي يذلا نمؤملا لئم» هيب لوسرلا ثيدح ىلإ ةراشإ تيبلا يفو .ذيذل معط يأ لكأ وذ :الكوم

 .بيط اهمعطو بيط اهحير ةجرتألا لثمك نارقلا
 .ةديمحلا لاصخلا بحاص :ىضترملا (4)

 = .هدصق يف ًاصلخم :ًاَمأ

۲۲ 



 لاصخل ًاعماج ةمأ حبصأ «لجو زع هللا هجول هتءارقب صلخملا نآرقلا ءىراقو

 لثمك هلثمف «هب ًاراختفا نآرقلا ءىراق ٌدصقي َراقولا نأكو «نآرقلا اهنمضت يتلا ريخلا

 .هاقتو هراقوو هنوكس يف ميظعلا لبجلا

 تت نأ ىلإ هيرب هل ًاَيِراَوَح ّيِرَحلا ناك نإ ُدُحلا وه -4

 ىلع لبقأ هنكلو ءاهتاوهشو ايندلا هدبعتست مل يذلا رحلا وه نآرقلا ءىراقو

 امو «هل ًامزالم ًاصلخم ًابحاص هذختاو «هب ًاريدج حبصأو هب قلختو ميركلا نآرقلا

 لضف اذ حبصي د ىتح ًالمعو ًاملع نآرقلا هتبحاصم يف ًادهتجم نآرقلا ءىراق لازي

 .ىلاعتو كرابت هللا ىقليو تومي نأ وأ «هيف غوبنو «ةعيفر ةناكمو ‹ ميظع

 4-0 او وک س ء .٠ ب "يو 00 0 7 - 3

 “9ضقتم ًابهاو ٍءاَنَغ ئبنغاو عفاش ُقَثْوَأ هلا باك إو ٠

 درت ال يذلا وهو «لجو زع هللا باذع نم عنمي عفاش مظعأ وه هللا باتك نإو

 «هريغ ةيافك ¿ نم مظعأ هتيافكو «ةرخآلاو ايندلا يف ءوسلا هئراق يفاكلا وهو «هتعافش

 .ةماركلاب هيلع ًالضفتم ميظعلا رجألا هئراق يطعي وهو

 "9ةلاٌفَجت هيف دادب ُهُداَدرَتَو هْثيِدَح لمي ال ٍسِيِلَج ُرْيَخ حو

 . نيريثك ةعامج ىف ةقرفتم الإ نوكت ال ةريثك ةيريخ لاصخ هيف «كرابملا دحاولا لجرلا :ةمأ =

 ْ .هدصق :همميو

 .ةنيكسلاو راقولا :ةنازرلا

 . لمرلا نم ميظعلا بيثكلا :القنق

 .دبعلا دض :رحلا )١(

 .ةنسحلا فاصوألاب فصتملا قيلخلاو ريدجلا :يرحلا

 .ًاصلخم ًاقيدص :ًايراوح

 .هداهتجاب :هيرحتب
 .ةناكمو لضف اذ حبصأ :البنت

 .دوصقملا ىلإ هب لصوتي ام : عفاش )1(

 .ةيافكلاو دملا :ءانغ

 . لباقم نودب ءاطع :ًابهاو

 .ةماركلاو لضفلا بحاص :ًالضفتم
 .بحاصلا :سيلجلا (*)

 .مأسي ال :لميال

۳ 



 لَمْ الو هثيدح نم ُمأسُي ال ثيح ملسملا هب سنأي بحاص ريخ ميظعلا نآرقلاو
 قلخ نم هنم هبستكي امل ًالالجو ةنيزو ًالمجت دادزا نآرقلا ءىراقلا ررك املكو «هتوالت

 .ناميإو

 “لهُم انس هامل ٍرْبقلا نم هتاملظ يف ٌعاَْرَي ئتفلا ُثيَحو ل

 هنإف «هلمع تائيس نم ًافئاخ «هربق تاملظ لخدي امنيح نآرقلا ءىراق عزف اذإو

 . ميركلا نآرقلا هذخأب هلآمو هتبقاع نسحب هرشبي ههجو يف ًارورسم ًاشاب نآرقلا دجيس

 “ىل زهلا ِةَوْرذ يف ِهِلْجَأ نيو ةَضْوَرو ًالِيقَم هِينَْي ٌكِلانه ۳

 ةضور يف هل ةحارتسا لحم نوكي امنيح هربق يف هبحاص ًائنهم ميركلا نآرقلا يتأي

 يف هل ةزراب العلا تاجردلا ىلع لصحي ميركلا نآرقلا هتوالت لجأ نمو «ةرهدزم

 . ةمايقلا موي دلخلا تانج

 ًالَصَوُم هْيَلِإ لش هب زيجأو 2 هييبكل ِهِئاَضْرِإ يف شاي 4
 امو «ةميظعلا ةبوثملا هئاطعإ يف هب لماعلا هئراقل هئاضرإ يف هبر نآرقلا دشاني

 .هيلإ لصوي نأ هبولطمو هلوؤسم قحأ

 وم لاح لَك يف هَل الجم 2 اكشَمُص هب يراَقلا اهُيأاَيف 6

 .عزفي :عاتري )١(

 .ءوضلا :ًانس

 .ًارورسم ًاشاب :اللهتم

 .ربقلل ةراشإ مسا :كلانه (۲)

 .بعت الب نآرقلا هيتأي : هينهي
 .ةحارتسالا ناكم :ًاليقم

 .ةرهدزم ةنج :ةضورو
 .ةنجلا تاجرد ىلعأ :زعلا ةورذ

 .ًازراب هيلإ رظني :التجي

 .بلطلا يف غلابي :دشاني (۳)
 .ًارقوم :ًالجم )٤(
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 “اشلاو جالا َنِم ٍراَوْنَأ بالم امهّْيلَع َكاَدِلاَو ًائيرَم ًائينه 5

 “للا ُةَوْفَّصلاو هللا ُلْهَأ َكَلوأ هِئاَرَج دنع لجّتلاب ْمُكُدَظ امف ١

 هل رّفوملاو هيهاونل بنتجملاو هرماوأب كسمتملا نآرقلا ءىراق مظاتلا يداني

 ناسبلي نيح هيدلاول ءيرملا ءينهلا شيعلاب هرشبيو «لاوحألا لك يف هتمرحل مّظعملاو
 يف هدابعل لجو زع هللا اهدعأ يتلا يلحلا عاونأو رونلا نم سبالمو «ةماركلا جات

 ءهل ةمارك ةقباسلا تافصلاب فصتملا نآرقلا ءىراق يدلاو ءازج اذه ناك اذإف ءةنجلا

 زع هللا لهأ نم وهف هب لمعو نآرقلا لمح يذلا نبالاب مكنظ امف «مهب هل ةعافشو

 . مهفارشأو ةمايقلا موي سانلا ةوفص نمو «لجو
 و

 الصم ُناَرُقلا ءاَج اهب مُهآلحُت  نّمُّدلاو رْبَّصلاو ٍناَسْمإلاو بلا وُلوُأ -

 نآرقلا ظفح ىلع ربصلاو «تاركنملا كرتو تاريخلا لعف لهأ مه نآرقلا ةلمح

 «لجو زع هللا دنع اميف ةبغرلاو «ىوقتلا لهأ مهو «هرشن ليبس يف داهجلاو «لمعلاو

 .مهلاصخو نارقلا لهأ تافص ميركلا نآرقلا لصف دقو

 العلا اًهساَفْنأِب اندلا َكَسْفَت عبو ًاسِفانُم اهيف تشع ام اهب َكْيلع 64

 لجو زع هللا ىلع ًالبقم ًادهتجم ايندلا هذه يف تيقب ام ةينآرقلا تافصلا مزلا

 لمعلاو ةيلاعلا ةمهلاب ةلئازلا كتابغرو كسفنب لدبأو اهليصحت ىف كريغ ًاسفانم

 . هتنج ىلإو هللا ىلإ كبرقي يذلا حلاصلا

 الَسلَسو ًابذَع َنآَرُفلا اولَقَن اتل 2 ًةَمَِأ انَع ٍتاَرْيَخلاِب هللا ىّرِج ٠“

 هتاملكب نآرقلا اولقن ثيح ةرخآلاو ايندلا ىف ءازجلا ريخ نآرقلا ةمئأ هللا ىزج

 لك نم يلاخلا ولحلا لهسلا غئاسلا بذعلا ءاملاك «ناصقن الو ةدايز ريغ نم هظافلأو

 .لَم يبنلا ىلإ لصتملا دنسلاب «ةبئاش

 .ًائيرم ًائينه ًاشيع شع :ًاكيرم ًائينه )١(
 .ةنيرلل سأرلا ىلع عضوي ام :جاتلا

 .هب ىلحتي ام :الحلاو

 .نآرقلا لماح دلولاب : لجئلاب (۲)
 . لجو زع هللا لهأ نم نوفطصملا نوصلاخلا :الملا ةوفصلا

۲0 



 ©90دلّمَكَو ًارْهُز ٍلْدَعلاَو ىلُعلا َءامس | ْتطَسَوَت ْدَق ٌهَمْيَس ودب مُهئمف ١"

 ملعلا يف ةئيضم ةقرشم رودب مه ءءارق ةمئأ ةعبس ميركلا نآرقلا يلقان نمف

 .قلخلا نم مهملعب عفتنا نم ةرثكو «نآرقلا لقنب ةيانعلاو ةمهلاو

 ئلَجناو قرف ىتح ئجّدلا داوس ١ َْرَوَنَف ْتَراَتَتْسا اهْنَع بهش اهل ١

 موجنلا لثمك مهلثم «مهنع ةءارقلا اوذخأ ةاور ةعبسلا ءارقلا ةمئألا ءالؤهل

 . ملعلا راونأ مهتسبلأو «لهجلا تفشكف «ليللا ةملظ تءاضأ «ءامسلا يف ةئيضملا

(9D, 

 دحاو دعب ًادحاو مهارت ٌفوَسو ۳
 0 و هباَحْصَأ نم : نتا عم

 نم نينثا نييوار ركذ عم مامإ دعب ًامامإ ميركلا ءىراقلا اهيأ مهركذأ فوسو

 . مامإلا نع اورهتشا نيذللا ةاورلا

 وأ ةطساوب ةمئألا نع مهتياور ثيح نم يبطاشلا مامإلا مهركذ نيذلا ةاورلاو

 : ماسقأ ةثالث ىلع ةطساو نودب

 نع شروو نولاق مهو «ةطساو نودب ةرشابم مامإلا نع ذخأ نم :لوألا مسقلا

 . يئاسكلا نع يرودلاو ثراحلا وبأو «مصاع نع صفحو ةبعشو « عفان

 نع يسوسلاو يرودلا مهو «دحاو وار مامإلا نيبو هنيب م : يناثلا مسقلا

 .ةزمح نع مُيلَّس نع دالخو فلخو ءورمع يبا نع يديزيلا

 نع لبئقو يزبلا مهو «دحاو وار نم رثكأ مامإلا نيبو هنيب نم :ثلاثلا مسقلا

 رثكأ ريثك نبا نيبو لبنقو يزبلا نيب نإف «رماع نبا نع ناوكذ نباو ماشهو «ريثك نبا
 .دحاو نم رثكأ رماع نبا نيبو ناوكذ نباو ماشه نيبو «وار نم

 “کات بارف ىلع لو عراب لك ْمُهَداَقَ مُفرَيَخَت ٤

 .ةرشع ةعبارلا ةليللا يف رينملا رمقلا وهو ردب عمج :رودب ()

 .قرشملا ءيضملا وهو ءرهزأ عمج :ًارهز
 .ءيضملا مجنلا وهو «باهش عمج :بهش (؟)

 .ةملظلا يهو «ةيجد عمج : ىجدلا

 .ءيدرلا نم ديجلا زيمي يذلا وهو «دقان عمج :مهداقن (۳)

 .نقتملا قذاحلا : عراب

۲٦ 



 ىلع رشع ةعبرألا مهتاورو ةعسلا ارقا ءال ءارقل ني نيب نم ء ءاملعلا داقن راتخا

 .مهشاعمل ًاببس ًاميلعتو ًاملعت ميركلا نآرقلا اوذختي ملو ‹ مهناقتإو مهقذحل مهريغ

 .هاضرب زوفلاو هللا هجو ءاغتبا هوملعو هوملعت لب

 الزْنَم ةَئيِدَّملا َراَمْخا يذلا لاف خفا ٍبَّطلا يف '"رلا ٌميرَكلا اًمأف ٠

 وأن َميفَرلا دخملا هِيَيْحُصب  ْمُهْشْرَو نامثُع مل ئسيع ُنوُلاَثِو 5
 مهنع ترانتسا يتلا بهشلا :ةاورلاو « ةعبسلا رودبلا : ءارقلا ركذب مظانلا ادب

 .دحاو دعب ًادحاو

 «نيعبس ةنس دلو ( ميعن يبأ نب , نمحرلا دبع نب عفان وهف لوألا ءىراقلا امأف

 يبأ لعب ةءارقلا يف ةنيدملا لهآ مامإ ناك «ةئامو نيكسو حست ةئس ةنيدملاب يفوتو

 ليقف «كسملا ةحئار هيف نم مشي ملكت اذإ ناكو «نيعباتلا نم نيعبس ىلع أرق «رفعج

 . عفان بيطلا يف رسلا ميركلا امأف :هلوقب هيلإ مظانلا راشأ دقو «ّيف يف

 . ةطساو نودب عفان نع ةرشابم ةءارقلا اذخأ دقو «شروو نولاق :امهف هايوار امأو

 «نيرشعو ةئام ةنس دلو « ىسوم ابأ ىنكيو ءانيم نب ىسيع وهف نولاق امأو

 نإف «هتءارق ةدوجل نولاقب عفان هخيش هبقلو «نيرشعو نيتئام ةنس ةئيدملاب تامو

 «هعافتراو هتوص ولع عم قوبلا توص عمسي ال مصأ ناكو «ديج :ةيمورلا ةغلب نولاق

 هل بقل شروو دعس ابأ ىنكيو ‹يرصملا ديعس نب نامثع وهف :شرو امأو

 ةنيدملا ىلإ لحر مث «ةئامو رشع ةنس رصمب دلو «هضايب ةدشل لاقي اميف هخيش هب هبّقل

 مث ‹ةليوط ةدم اهيف سانلا أرقأو «رصم ىلإ عجر مث «تامتخ ةدع عفان ىلع أرقف

 الَبْعُم موقلا رثاك ريثك نبا وف ٌهَماَقُم اًهيِف هللا دع ةگمو "ا

 َالْبْبُف ُبَّفلُملاَوْهَودَبَس ىلع  ٌدَمَحُمو هَل يّرَلا ٌدَّمْحَأ ئور 4

 .نطابلا فيرشلا :رسلا ميركلا )١(

 .ءيشلا ىلعأ ىلإ ءاقترالا :لثأتلا (؟)

¥ 



 «يكملا يشرقلا بلطملا نب ريثك نب هللا دبع :ريثك نبا وهف «يناثلا ءىراقلا امأو

 نم يقلو «نيعبرأو سمخ ةنس ةكمب دلو «ةءارقلا يف ةكم لهأ مامإ «دبعم ابأ ىنكيو

 ذخأو «نيعباتلا نم وهف ءامهريغو «كلام نب سنأو «يراصنألا بويأ ابأ ةباحصلا

 ةنس ةكمب يفوتو ًاهوَقُم ًاغيلب ًاحيصف ناكو «بئاسلا نب هللا دبع نع ًاضرع ةءارقلا

 . ةئامو نيرشع

 امهنيبو «ةطساوب ريثك نبا نع ةءارقلا اذخأ دقو «لبنقو .يزبلا امه :هايوارو

 .وار نم رثكأ مامإلا نيبو

 ىنكيو .يكملا نذؤملا ةزب يبأ نب هللا دبع نب دمحم نب دمحأ وهف :يزبلا امأف

 نذؤمو «ةكم ءىرقم «ققحم طباض ذاتسأ وه «ةئامو نيعبس ةنس دلو «نسحلا ابأ

 نيتئامو نيسمخ ةنس ةكمب يفوتو «ةكمب ءارقإلا ةخيشم هيلإ تهتنا «مارحلا دجسملا

 ؛يكملا دیس ني دلاخ نب دمحم نب نلحرلا دبع نب دمحم وهف :لبتت امأو

 نوفرعي ةكمب تيب لهأ مه :لاقيو ءالبنق بقليو ءورمع ابأ ىنكيو ءيموزخملا

 يفوتو «ةئامو نيعستو سمخ ةنس دلو «زاجحلاب ءارقإلا ةخيشم هيلإ تهتنا «ةلبانقلاب

 .نيتئامو نيعستو ىدحإ ةنس ةكمب

 كلل ُهُدِلاَوَف يِرْصَبلا ٍورْمَع بأ ْمُهْحيِرَص ٌيَنْزاَملا ٌماَمإلا اأو 9

 كلم ٍتاَرقلا بذعلاب َحَبْصَأَت  ُهَبْيَس ٌيِديِزَيلا ىّيْحَي ئَلَع ضاق ۰
 ص

 ًالَبَقَت ُهْنَع ئس ءوشلا وه بْيَعش عش رثا :قخلاَصو يِروُدلا َرَّمْع وُبأ كرما

 « يرصبلا ينزاملا رامع نب ءالعلا نب ناب : .ورمع وبأ : : وهف : : ثلاغلا ءىرأقلا امأ

 نم ريبك عمج ىلع أرقو «نيتسو نامث ةنس دلو «هتينك همسا ليقو ء«ىيحي همسا ليقو

 هخويش نمو «ًاخويش ةعبسلا ءارقلا رثكأ وهو «ةنيدملاو ةكمو ةفوكلاو ةرصبلا ءارق
 .ةئامو نيسمخو عبرأ ةنس ةفوكلاب يفوتو «كلام نب سنأ نم عمسو «ريثك نب هللا دبع

 .برعلا لئابق نم ةليبق ءنزام ينبل ةبسن :ينزاملا ()
 . ليصأ يبرع هنأ مظانلا دصقيو «بسنلا صلاخ يأ : مهحيرص

(CY)ةءارقلا ملع انه هب دوصقملاو .ءاطعلا : بيسلا . 

 .ةرم دعب ةرم ىقسي يذلا :للعملا

۲۸ 



 ةطساوب ةءارقلا هنع اذخأ دقو « يسوسلا بيعش وبأو ‹«يرودلا رمع وبأ :هايوارو

 ةءارقلا ىف هملع يرصبلا ورمع وبأ ضافأ ثيح «دحاو وار :يأ «يديزيلا ىيحي

 .يوحنلا يرودلا زيزعلا دبع نب رمع نب صفح رمع وبأ وهف :يرودلا امأف

 رهو «ةءارقلا ىف هرصع مامإ وهو .ةئامو نيسمخ ةئس دلو .دادغبب عضوم رودلاو

 نيتئامو نيعبرأو تس ةنس يفوتو «تاءارقلا عمج نم لوأ

 . نيعستلا براق دقو « نيت امو نيتسو ىدحإ

 اللحم تّياط ولا ٍدْبَعِب كلت  ٍرِماَع نبأ راد ماشا قشم اًنأو ۲
2 

 القت ُهْنَعٍداَنْسإلاِب َناورْكَذِل ُهُباَسِيْنْأَوْهَو هللا دعو ٌماَشِه ۳

 هلولحب قشمد ضرأ تباط يذلا يماشلا رماع نبا :وهف :عبارلا ءىراقلا امأ

 ‹«كلملا دبع نب ديلولا ةفالخ يف قق قشمد يضاق ‹يبصحيلا رماع نب هللا دبع وهو ءاهيف

 ىدحإ ةنس رماع نبا دلو «قشمدب يومألا عماجلا مامإو ءاهب ءارقإلا خيش ناكو

 ةنس قشمدب يفوتو «نيعباتلا نم وهو نارمع ابأ ىنكيو «نامث ةنس :ليقو «نيرشعو

 .ةثامو ةرشع نامث

 نإف ةطساوب رماع نبا نع ةءارقلا اذخأ دقو «ناوكذ نباو ماشه :امه هايوارو

 .دحاو نم رثكأ هنيبو امهنيب

 ءديلولا ابأ ىنكيو «يقشمدلا يضاقلا ريصن نب رامع نب ماشه وهف :ماشه امآف

 اهب يفوتو «مهئرقمو «مهبيطخو قشمد لهآ مامإ ناك « ةئامو نيسمخو ثالث ةنس دلو

 . نيتئمو نيعبرأو سمح ةنس

 «يقشمدلا يشرقلا ناوكذ نب ريشب نب دمحأ نب هللا دبع وهف :ناوكذ نبا امأو

 مامإو «قشمدب ءارقلا خيش وهو «ةئامو نيعبسو ثالث ةنس دلو «ورمع ابأ ىنكيو

 .نيتئامو نيعبرأو نيتنثا ةنس قشمدب يفوتو ءاهعماج

۲۹ 



Ûكل هك  LL FFف و و رے وک و  
 «0ةلفنرقو ًاذش ْتَعاَص ْدَقَف اوعاذأ ةيئالث مهم ِءاَرَّغلا ةفوكلابو "4

f <۹ (52)* ين مو ر هن سد و و 47 هي وع  
 الضنأ روربملا ِهيِواَر ةبعشف هما مصاعو ركب وبأ اماف ۳0

 َالَّضَمُم ناك ٍناَمْئإلاِبو ٌصُقَحَو اسلا ركب وُبأ شايع نبأ َكاَدَو "5

 مصاع :مهو ةعبسلا ءارقلا نم ةمئأ ةثالث رهتشا ءاملعلاب ةرماعلا ةفوكلا يفو

 «لفنرقلاو كسملا ةحئارك .مهلضفو مهملع ةحئار تحاف دقو «يئاسكلاو ةزمحو

 .ميركلا نآرقلل مهتمدخب ةفوكلا نأش العف

 يبأ نب مصاع وهف :لوألا يفوكلا مامإلاو «ةعبسلا نم سماخلا ءىراقلا امأ

 خيش وهو «نيعباتلا نم وهو ءركب ابأ ىنكيو «ةلدهب نبا :هل لاقيو ءيدسألا دوجنلا

 «نآرقلاب ًاتوص سانلا نسحأ ناكو «يملسلا نمحرلا دبع يبأ دعب ةفوكلا يف ءارقلا

 .ةئامو نيرشعو نامث ةنس ةفوكلاب يفوتو

 . ةطساو نودب مصاع نم ةرشابم ةءارقلا اذخأ دقو «صفحو «ةبعش :امه هايوارو

 قاف يذلا مصاع يوار يفوكلا ملاس نب شايع نب ةبعش ركب وبأ وهف :ةبعش امأف
 ءملعلا يف ةجح ًامامإ ناكو «نيعستو سمخ ةنس دلو «ةءارقلاو ملعلا يف هنارقأ

 .ةئامو نيعستو ثالث ةنس ةفوكلاب يفوتو

 ءورمع ابأ ىنكيو «يفوكلا زازبلا ةريغملا نب ناميلس نب صفح وهف : صفح امأو

 «مصاع ةءارقب سانلا ملعأ ناكو «نآرقلا طبضو ةءارقلا يف ةقث ناكو «نيعست ةنس دلو

 . ةئامو نينامث ةنس يف يفوتو «ءادألاو ةياورلا يف ةقدلاو ناقتإلاب ًازيمتم ناكو

 الَئَرُم ٍناَرّقْلِل ًاروُبَص ًاماَمإ 2 "”عَرَوَتُم نِ ُهاَكْرَأ ام ُةَّرْمَحَو ۷

 ًالَّصَحُمو اقم مش ُةاَوَر يذلا ةَداَخو ُهْنَع ٌفَلَخ ئور ۸

 .اهيف ءاملعلا ةرثكل كلذب ةفوكلا ثفصُو دقو ءءاضيبلا :ءارغلا )١(
 .سانلا نيب ملعلا اورشن يأ :اوعاذأ
 .اهب ملعلا ةحئار تحاف :تعاض

 .كسملا وأ دوعلا :اذشلا

 . ةبيط ةحئار تاذ ةتبن :ًالفنرق

 . ملعلا يف هنارقأ قاف نم وه :زربملا (۲)
 . تاهبشلا نطاوم نع ديعب عروتم ملاع نم هرهطأ ام يأ )(

 و



 بيبح نب ةزمح وهف :يناثلا يفوكلا مامإلاو «ةعبسلا نم سداسلا ءىراقلا امأ

 «نيدلا ءاقنو «قلخلا ءافصو رهطلاب زيمت دقو «ّيميتلا يضرفلا تايزلا ةرامع نبا

 ةباحصلا ضعب كردأ دقو «نينامث ةنس دلو «تاهبشلا نع ًاديعب ًايقت ًاعروتم ناكو

 تس ةنس روصنملا رفعج ىبأ ةفالخ ىف ناولحب ىفوتو «(ةزمحب الإ ةفوكلا لهأ

 .ةئامو نيسمخو

 ميلس وه دحاو وار ةطساوب ةءارقلا هنع اذخأ دقو «دالخو «فلخ :امه هايوارو

 .ءارقإلا يف بعك ولعو ناقتإ ةياور هتياور تناكو «يفوكلا ىسيع نبا

 ةنس دلو «دمحم ابأ ىنكيو «يدادغبلا رازبلا ماشه نب فلخ وهف :فلخ امأو

 نيرشعو عست ةنس دادغبب ىفوتو ٌاملاع ًادهاز ًاريبك ةقث ناكو .ةئامو نيسمخ

 .نيتئامو

 الَيْرَسَت هيف مارْخإلا يف َناَك امل ةَ ٌيِئاَمِكلاف يلع اَمآو 4
5 

 رك وف r ه وکو ١
 ًالَخ دق ركذلا يفو يرودلا َوُه صفحو اًضولا ثراَحلا وبا هنع مل ور 4

 نب ةزمح نب يلع يئاسكلا وهف :ثلاثلا يفوكلا مامإلاو «عباسلا ءىراقلا امأ

 دعب ةفوكلاب ءارقإلا ةساير هيلإ تهتناو «نسحلا ابأ ىنكيو «يوحنلا يدسألا هللا دبع

 كلذ ليلعت ىلإ راشأ دقو «ءاسك يف مرحأ هنأ لجأ نم يئاسكلا هل ليقو «ةزمح

 . ةئامو نينامثو عست ةنس يفوتو ««البرست هيف مارحإلا يف ناك امل» :هلوقب

 ةرشابم ةءارقلا اذا دقو ‹«يرودلا صفحو «ثيللا ثراحلا وبأ :امه هايوارو

 .ةطساو نودب ىئاسكلا نع

 طباض قذاح ظفاح ةقث .يدادغبلا دلاخ نب ثيللا وهف .ثراحلا وبأ امأف

 . نيتئامو نيعبرأ ةنس يفوت «ةءارقلل

 ركذ قبس دقو «يرصبلا ورمع يبأ نع يوارلا وهف :يرودلا صفح امأو

 هركذ دنع يأ «الخ دق ركذلا ىفو» :هلوقب كلذ ىلإ ىبطاشلا راشأ دقو .هتمجرت

 . يرصبلا ورمع يبأل ًايوار

۳۹ 



o2 7اَ 3 - 0 و ھوا م  CUO 
 هللا 2 طاح | ا حیرص 7 نبأ يبصخبلاَو مهرمع وبأ 3

 لولا هب طاحأ ةعبسلا ةمئألا ىقابو جملا ةدالو الو قر ا ةيئاش هبشي ملو «برعلا

 «مهسفنأ مهيف ققحتي مل كلذ نإف ."”هجعلا ةدالو وأ «قر اهباش مهباسنأ نأ ىنعمب

 "”آلَخَمَتُم اهب ئَشْخُي قراط الو 2 ٍقِراط لك اهب ىَدْهُي قرط مهل تا سابو ت , ياو ا ث ٩ -. ر نم هو و عك

 ةرقتسم ةفورعم ةقيقد شرفلاو لوصألا يف بهاذم مهتاورو ةعبسلا ءارقلا ءالؤهل
 ىشخي الف «تاءارقلا ملع فيرشلا ملعلا اذهل بلاط لك اهب يدتهي مهيلإ ةبوسنم

 ا ل

 ًالضفُم كباصن يف ْبَصْنَأَف بصانَم هتبصن يتاَوُملل يتاوللا رهو ۴۳

 س هل انمي ايس ایس اهنا ا تارا مو

 ءاهقئاقدبو ءاهب ملاعلا فرش ىلع لدت ًامالعأ اهنوك لاح اهب لمعلاو اهرشنو اهملع يف

 اذإ هيلإ بسنت الصأ كل نوكي يكل فيرشلا ملعلا اذه ليصحت يف بلاطلا اهيأ بعتاف

 لضف اذ كلعجت يتلا لامعألا لضفأب تيتأ كنوكل «مهلئابقو مهئابآل ٌنساتلا بستنا

 .ةرخآلاو ايندلا يف ميظع

 الّهَسُم يفاوقلا مظن اهب ٌعوطَي مهفورح لعل ئعشأ اذ انأ اهو -4 Oz) ناسا A 1 و تا يك نا م

 أرقت : يأ :ةثلثم داصلاو «نميلا نم ةليبق ىلإ وأ ءرماع نبا دج بصحي ىلإ ةبسن : ىبصحيلا )١(

 «يلاوملا نم نالفو «برعلا نم نالف :لاقي كلذلو «يلاوملا مسا مجعلا ةيرذ ىلع بلغ :الولا

 ىنعمو بسنلاب ال ناميإلاو لضفلاو ىوقتلاب نوكت لجو زع هللا دنع ةماركلا نإف بسن ةمسق هذهو

 .اهترصنو اهتيامح يف :ةليبق فلح يف هلهأو دولوملا دلوي نأ :فلحلا ةدالو

 . نييمجع أ نيوبأ نم دلوي ملو 00

 .ركاملا : لحمتملا . سلدملا للضملا :قراطلا (۳)

 ةملك لكف ءًاشرفو ًالوصأ اهتءارق يف ءارقلا فلتخا يتلا تاملكلا يهو :فرح عمج فورحلا 2

 .ًافرح ىمست هوجو ةدعب أرقت

 . حمسي ىنعم نمضتي يكل ءابلاب هادعو .داقني يأ :عوطي

 .تايبألا رخاوأ يهو «ةيفاق عمج :يفاوقلا

۳۲ 



 الا راو ار ءافيتساب مظنلا اذه حمسي نأ لجو زع هللا نم ايجار اشرف

 سانلا ىلع ًاريسيت ؛اهنيب

 الَوَأ َلَوَأ ءوُظنَملا ىل لبلد 2 ءىراَق لك ىلع واج ابأ ُتلَعَج 46

 ءارقلا نم ءىراق لك ىلع ةمالع فورعملا اهبيترت ىلع داج ابأ فورح تلعج
 ءىراقلل لوألا فرحلا رابتعا ىلع اهتبتر دقو «ةرشع ةعبرألا مهتاور كلذكو «ةعبسلا

 ءاذكهو «هل يناثلا يوارلل ثلاثلا فرحلاو ءهل لوألا يوارلل يناثلا فرحلاو «لوألا

 : يلاتلا وحنلا ىلع كلذو موظنملا يف هب ًاصاخ ًازمر وارو ءىراق لکل ناف ءاذه ىلعو

 .شرول ميجلاو «نولاقل ءابلاو «عفانل فلألاف : هييوارو عفانل : جب

 . لبنقل يازلاو «يزبلل ءاهلاو ءريثك نبال لادلاف : هييوارو ريثك نبال : زهد

 ءايلاو «يرودلل ءاطلاو ءورمع يبأل ءاحلاف :هييوارو ورمع يبأل : يطح

 . يسوسلل

 نبال ميملاو «ماشهل ماللاو ءرماع نبال فاكلاف :هييوارو رماع نبال :ملك

 .ناوكذ

 . صفحل نيعلاو «ةبعشل داصلاو «مصاعل نونلاف :هييوارو مصاعل : عصن

 .دالخل فاقلاو .فلخل داضلاو «ةزمحل ءافلاف : هييوارو ةزمحل : قضف

 صفحل ءاتلاو «ثراحلا يبأل نيسلاو «يئاسكلل ءارلاف : هييوارو يئاسكلل :تسر

 .يرودلا

 الصف واولاب َكيِنآ يِضَقْنَت نم  ُةَلاَجِر يشأ فَلا يركذ دب نيو -4
 ةعبسلا ءارقلا نم اهب أرق نمو ءاهتءارق يف فلَتخُملا ةينآرقلا ةملكلا ركذ دعب نمو

 اهل تاملك قايس يف فورحلا كلت ًاعضاو «قباسلا تيبلا يف تقبس يتلا مهزومرب

 نيب ةلصاف واولاب نايتإلاب اهب أرق نمو ةملكلا ركذ ءاضقنا دعب موقأ ينإف «ةديفم ناعم

 .اهب أرق نمو ءاهمكح نايب دارملا ةديدجلا ةملكلاو ءاهّمكح َنّيَب يتلا ةملكلا

۳۳ 



 : ىلي ام كلذ ةلثمأ نمو

 : ىبطاشلا لاق أ

 العلا رمن ْنَع نصخأ يفو هوجو  هباحص ّلحأ يف ٌرْسشكو ٌمضو

 هارو اّ كَل ّلِجَأَو 8 :ىلاعت هلوق يهو «ةيفالخلا ةملكلا ركذب يبطاشلا أدب دقف

 :(باحصب) مهل زومرملا ةءارق يهو «ءاحلا رسكو ةزمهلا مضب [؟4 :ءاسنلا] # ْمُكحِلَد

 يف واولاب ءاج مث «ءاحلاو ةزمهلا حتفب نوقابلا أرقو «يئاسكلاو ةزمحو صفح :مهو

 آَِإَف # :ىلاعت هلوق يهو «ةيناث ةيفالخ ةملك أدبيل ءالعلا رفن نع نصحأ يفو :هلوق

 :(ع) :مهل زومرملا ةءارق يهو ءداصلا رسكو ةزمهلا مضب [15 :ءاسنلا] 4 َّنِصَحْأ

 ةءارق نأ ملعف «عفاتل :(ًا)و «رماع نياو ورمع يبأو ريثك نبال :(رفن) « صفحل

 . يئاسكلاو ةزمحو ةبعش : مهو ءداصلاو ةزمهلا حتفب نيقابلا

 : يبطاشلا لاق _ ب

 لع ارش مك ٍلاذلا ٌُثفخو امیرک  هِئاَن لبق ْدِز َبْيَعلا َنوُرَكَذَت يفو

 ام اليِلَق # :ىلاعت هلوق ىهو «ىلوألا ةيفالخلا ةملكلا ركذب ىبطاشلا أدب دقق

 ىهو «(نوركذت) ءات لبق ةيتحتلا ةانثملا بيغلا ءاي ةدايزب ء[* :فارعألا] € كورك
 ءاتب :نيقابلا ةءارق نوكتف ءرماع نبا وهو «فاكلا (ًاميرك) :هل زومرملا ةءارق

 .بيغلا ءاي فذحب باطخلا

 لاذلا فخو :لاقف هدعب يذلا فالخلاو فالخلا اذه نيب ًالصيف واولاب ىتأ مث

 :(ك) : مهل زومرملا لاذلا ةففخم ورك ام # : ىلاعت هلوق أرق هنأ يأ ءالع ًافرش مك

 .لاذلا ديدشتب نوقابلا ًارقو «صقفحل :(ع)و «يئاسكلاو ةزمحل :(ش) «رماع نبال

 مهركذ اذإف «تقبس يتلا مهزومرب ءارقلا مظانلا ركذ لاح يف قبس ام لك

 الو «واولاب ىرخألاو ةيفالخلا ةملكلا نيب لصفلا طرتشي ال هنإف «ةحيرصلا مهئامسأب

 اهب أرق نم ركذي مث ةينآرقلا ةملكلا ركذب أدبي دقف ءءارقلا مث ةيفالخلا ةملكلا ميدقتب

 «ةيفالخلا ةملكلا مدق دقف «رماع نبا دنع نامُيأ ال رسكُيو :يبطاشلا لوق هلاثمو

 ةءارقو «رماع نبا وهو «ءىراقلا مساب ىتأ مث ء[١٠ :ةبوتلا] 4 كيل نمي ل » : يهو

 .ةزمهلا حتفب نيقابلا

” 



 لوق هلاثمو «ءارقلل فالخ اهيف يتلا ةملكلا ركذ مث ءىراقلا مسا ركذب أدبي دقو

 .نيتروسلا يف اهرسكب نوقابلا أرقو ءالصو هلهأل ريمض ءاه مضب

 مث «ةزمح وهو :ءىراقلا مسا مدق دقف ءاوثكما هلهأ اه رسك ممضاف ةزمحل : يبطاشلا

 «[19:صصقلاو 2٠١ :هط] 4ًاَوْْكَمَأ يلهأل اقف ل :ىلاعت هلوق ىهو «ةينآرقلا ةملكلاب ىتأ

 آلَج نإ ِديَقلا ِنَع ينفتشأ ظفللابو  اهِلاَصَنَأ يف بير آل ٍينرخأ ىوس -۷
 هذه تلصتا اذإ ىرخألاو ةيفالخلا ةملكلا نيب ةلصافلاب نايتإلا مظانلا كرتي دق

 : ةمايقلا ةروس ىف ىبطاشلا لوق هلاثمو ءاهرمأ سبتلي الو فرحألا

 الع الغ ىَنمُي فک ٌنَح وبحب  ْعَم نوردی انمآ ْحَتفا قرب ارو
 ةلصافلا واولاب مظانلا اهيف تأي مل ةينآرق تاملك ثالث قباسلا تيبلا نمضت دقف

 : يهو ءاهيف رسبلل ا مدعو اهلاصتال

 نم فلألاب هل زومرملا وهو « عفان أرق دقف «[۷ :ةمايقلا] رص قبا # : ىلاعت هلوق - ١

 حتفا قرب ارو :يبطاشلا لوق يهو «ءارلا رسكب نوقابلا أرقو «ءارلا حتفب (انمآ)

 ريثك نبا أرق دقف ٠١-211١ :ةمايقلا] € ةرخآلا ردو رل ةلجاعلا َنوبح لب # :ىلاعت هلوق -۲

 تنك نم فاكلاب هل زومرملا وهو رماع نباو ؛«قحب» امهل زومرملا امهو ءورمع وبأو

 نوقابلا أرقو فك قح نوبحي عم نورذي :يبطاشلا لاق امك نيلعفلا يف بيغلا ءايب

 صفح وهو :نيعلاب هل زومرملا أرق دقف ء[۳۷ :ةمايقلا] €( قمتم ني إل :ىلاعت هلوق -۳

 .ثينأتلا ءاتب نوقابلا أرقو ءالع الع ىنمي :يبطاشلا لاق امك «ريكذتلا ءايب

 . هيف سبللا عوقو مدعو «هحوضوو مكحلا

 ةينآرقلا ةملكلاب يفتكيو اهمكحب ةينآرقلا ةملكلا ديقي ال دق يبطاشلا مامإلا نإ مث

 وأ باطخ وأ ةبيغ وأ هَّذَم وأ رصقب اهدييقت نود دوصقملا ىلع ةلاد تناك اذإ اهتاذ

 ىف هلوق هلاثمو ءالج ْنِإ ديقلا نع ىنغتسأ ظفللابو :هلوقب راشأ كلذ ىلإو «كلذ وحن

 نأ :دافأو «يلج ٌدملاب كلام :هلوقف ءرصان هيوار نيدلا موي كلامو :ةحتافلا ةروس

0 



 هلوق :ًاضيأ هلاثمو ءرصقلاب أرقي مهاوس ام نأو «دملاب أرقي ءارقلا نم مهركذ يتآلا

 يتآلا نأ حضاو بيغلاب نوعدي :هلوقف «ظفاح مجن نوعديو :توبكنعلا ةروس يف

 يف ىنغتسا دقو «باطخلاب أرقي مهاوس ام نأو «بيغلاب أرقي ءارقلا نم مهركذ

 .دييقتلا نع رهاظلا ظفللاب نيلاثملا

 “کوم ل ُنْمَألاَو ٍضراَع امل البق فوحلا َرّوَك ناكَم برو -۸

 كلذ ىضتقا ءىراط رمأل ءارقلا زمر ىلع لادلا فرحلا ررك امير مظانلا نإ

 «دحاو ءىراقل زمرلا نوكي نأ :لوألا :ناعون وهو «ةيفاقلا ميمتت وأ ظفللا نييزتك

 نم دحاول زمري مث ةعامجل زمرلا نوكي نأ :يناثلاو ءالع الع وأ ءالح الح :هلاثمو

 ؛ليوهتلاو عزفلل وعدي ال كلذ نإف «(امس ذإ) «(العلا امس) :هلوقك ةعامجلا كلت

 . نطفلا ركفملا ىلع نيه وهو

 IE ا 7 1 ءاضلاب ةتسو ا ءاَت يف لل نمو 4 - 2 5 77 0

CE ةقْفُم سيل 5 ماشو فوكو عفات دهب ْمُهْتَبْلا ئلألا ُتِنَيَع - ثا سا قس ي هر 2 و س" 

 غ غ
 المهم نيل مُهيَع ٍرْضَبَو فوكو  ُأَمَجْمُم ءاظلاب ّيَكَملا َّمَم فوكو ١

 ش
 ةبحص

 0 ا ير0 و م 2 5 هم سيق كد سا ك 2 ر صا رس و م ص

 الت ةبحص ةّبعش عم امهيف و ةزمحَو يئاّسِكلل نيش طقنلا ودو 6

 .ءىراقلا ىلع لادلا زمرلا وه :فرحلا )١(

 .ءىراطلا رمألا :ضراعلا

 .ثالغلا طقنلا تاذ ءاثلا يأ :ثلعم ءاث (؟)

 .طقنلا نع لفغت مل يتلا ءاخلا وه دوصقملاو «طقني مل يذلا وه :فورحلا نم لفغألا

 .تطقن يتلا يأ طقنلا نع لفغت مل يتلا لاذلا يأ :لفغملا (*)

 ءاظلا :دوصقملاو ءطقنلا نع ةيلاخلا يآ :ةلمهملاو .ةطوقنملا يأ :ةمجعملا فورحلا (4)

 . ةطوقنملا

 .طقنلا نم ةيلاخ تسيل يأ :المهم سيل

۳٦۹ 



 امس باحص

 العلا ىتْفَو عفان يف امس ماشو عفان مَع مهصفَح ْعَم اَمُه ُباَحِص ۳

 ص 7 2 7 همك 2 086 2 8. و ت ےس مهر . 7 2 272

 الح ٌرفن يبصحيلاو اًمهيف و لق ِءالعلا نباو هيف حو كمَو 65

 نصح

 سام 00 0 - ةه م س هو عا وو 3 -ٍ

 الع مهيفانو يفوكلا نع صحو عفاتو ويف ئكملا ٌيمرحَو هه

 لاح داج ابأ فورح نم ءارقلا زومر نايب نم يبطاشلا مامإلا ىهتنا امدعب

 : يهو «داج ابأ فورح نم ىقبت امب مهعامتجا لاح ءارقلا زومرب كلذ عبتأ «مهدارفنا

 : ىلاتلا بيترتلا ىلعو «شغظ ذخث

 :هلوقب راشأ هيلإو «ىئاسكلاو ةزمحو مصاع : ةثالثلا نييفوكلل رمر ءاثلا _

 ففخ ءاظلا نورهاظتو :هلوق يف «اتباث» يف ءاثلا هلاثمو «ثلثم ءاث يفوكلل نهنمو

 . اتباث

 ةزمحو مصاعو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا : مهو . ةتسلا ءارقلل رمر ءاخلا د

 دعب مهتبثأ ىلألا تينع الفغأب سيل ءاخلاب مهتتسو :هلوقب راشأ هيلإو «يئاسكلاو
 . صخ بيغلا نورتو :هلوق يف صخ يف ءاخلا هلاثمو « عفان

 مهلاذ ماشو فوكو :هلوقب راشأ هيلإو «ةئالثلا نييفوكلاو رماع نبال زمر لاذلا

 .هروكذ هتمح يتالاسر عمجو :هلوق يف هروكذ يف لاذلا هلاثمو «الفغم سيل

 يكملا عم فوكو :هلوقب راشأ هيلإو «ةثالثلا نييفوكلاو ريثك نبال زمر ءاظلا -

 :هلوق نم ريهظ يف ءاظلا هلاثمو ءامجعم ءاظلاب

 باش سي و 9 54 .٠ 3 ص م 7 3 ص٣ و 2

 رصبو فوكو :هلوقب راشأ هيلإو «ةثالثلا نييفوكلاو ورمع يبأل زمر نيغلا -

 .الغلغ دنع يف لادلا عفرب دابع :هلوق يف الغلغ يف نيغلا هلاثمو ءالمهم سيل مهنيغ

 يئاسكلل نيش طقنلا وذو :هلوقب راشأ هيلإو «يئاسكلاو ةزمحل زمر نيشلا -

 كلذبو .افش امك نولمعي امع بطاخو :هلوق ىف افش ىف نيشلا هلاثمو «ةزمحو

 . رثكأ وأ ءىراق نع دحاو فرحل اهب زمري يتلا ةيفرحلا زومرلا يهتنت

¥ 



 رثكأل اهب زمري ةملك اهيف زمرلا نوكي يتلا يهو «ةيملكلا زومرلاب كلذ عبتأ مث
 ا : يلاتلا بيترتلا ىلع مظانلا اهركذ دقو «ءىراق نم

 ةبعش عم امهيف لقو : هلوقب راشأ هيلإو «ةبعشو يئاسكلاو ةزمحل زمر ةبحص ب

 .ٌمض حتف فرصي ةبحصو :هلوق يف هلاثمو ءالت ةبحص

 عم امه باحص :هلوقب راشأ هيلإو ء صفح و يئاسكلاو ةزمحل زمر باحص

 .ٌباحص هداض حتف عم ءايلا مضب لضَي :هلوق يف هلاثمو «مهصفح

 يف هلاثمو «ماشو عفان مع :هلوقب راشأ هيلإو «رماع نباو عفانل زمر :مع -

 .مع حتفلاب اوُدَحَناَوَو :هلوق

 ىتفو عفان يف امس :هلوقب راشأ هيلإو «ورمع يبأو ريثك نباو عفانل زمر :امس -
 .افخ امس ىشغيو :هلوق ىف هلاثمو .«كمو العلا

 «لق ءالعلا نباو هيف قحو :هلوقب راشأ هيلإو ءورمع يبأو ريثك نبال زمر :قح -

 .نيِمَوَسُم واو ُرْسك ٌريصَن ٌّقَحَو :هلوق يف هلاثمو

 امهيف لقو : هلوقب راشأ هيلإو ‹رماع نباو ورمع يبأو ريثك نبال زمر :رمن -

 .الج رفن مهّيزي ىوس اوضقيل :هلوق يف هلاثمو ءالح رفن يبصحيلاو

 ‹عفانو هيف يكملا يمرحو :هلوقب راشأ هيلإو «ريثك نباو عفانل زمر :يمرح -

 . عفر يمرح هنسح يفو :هلوق يف هلاثمو

 يفوكلا نع نصحو : هلوقب راشأ هيلإو «ةثالثلا نييفوكلاو عفانل زمر :نصح

 الَضَْف والاب ضو يِطْرَش َدنِع نُكَف  ةَملك ُدْمَب وأ لبق نِي نأ اَمْهَمَو ه5
 ةلادلا نامثلا تاملكلا نم يملك زمر هدعب وأ يفرحلا زمرلا لبق نم تءاج امهم

 نيب لصفت يكل واولاب يتآ ينإف يطرش دنع نكف «مهعامتجا َلاَح ءارقلا زومر ىلع

 ركذ دعب اهركذ نوكي امنإو ءًاراركت واولا ٌركذ سيلو «ىرخألاو ةيفالخلا ةملكلا

 :هلاثمو «ةيفرحلا زومرلا ركذ دعب قبس اميف اهركذو «ةيعامجلا ةيملكلا زومرلا

 .الصو ةعيرشلا يف فهك ةبحصو

۳۸ 



 0 ومس ص 3 چ 00 00 2 7 2 ر

 الضفتل ِءاكذلاب محازف ٌينغ هدضب ىنإف ةض اذ ناك امو هال

 ًالَّصحَت ٍسآلِتْخآَو ٍلْفَتَو ٍرْمَمَو 2مهذمَو حقو ٍتاَْإَو دمك ۸
 ًاليغُأ ِكيِرْحَتَو نيولو عْمَجَِو  ٍةَفِحَو ِبِيَعَو ريكذتو مزو 4

 ركذب ىفتكيف ؛ةءارقلا لوصأ نم ًالصأ ديقلا اذه ناكو «ديقب ةءارقلا ثديق اذإو

 رخآلا ىلع لدي نيدضلا دحأ نأل ءاراصتخا ''”هدض دكذ كرتيو «ىلوألا ةءارقلا ديق

 اذهو ءدحاو نأ يف نيدضلا ىلع صني نأ مظانلا مزلي الو ءركذلا يف هنع ينغيو

 لالخ نم اهدادضأو دويقلا هذه يناعم ىلإ لصيل ءىراقلا نم ةفاصحو ءاكذ بلطتي

 ديق دقف ءاففخم نولءاست مهيفوكو :ءاسنلا ةروس يف هلوق كلذ ةلثمأ نمو «موظنملا

 توكسملا نيقابلا ةءارق يهو «ديدشتلا وه دضلا نوكيف «نولءاستل نييفوكلا ةءارق

 . مهنع

 : يلاتلا وحنلا ىلع يهو «موظنملا يف دادضألا ركذب أدب مث

 .رصقلا هدضو دملا -

 . فذحلا هدضو تابثإلا

 . تابثإلا هدضو فذحلا

 .ةلامإلا هدضو حتفلا -

 .راهظإلا هدضو ماغدإلا -

 .زمهلا كرت هدض زمهلا

 . ةكرحلا ءاقبإ هدضو لقنلا -

 . لقنلا هدض ةكرحلا ءاقبإ -

 .ةكرحلا مامتإ هدضو سالتخالا

 . سالتخالا هدضو ةكرحلا مامتإ -
 . ثينأتلا هدضو ريكذتلا

 . باطخلا هدضو بيغلا -

 .ديدشتلا هدضو فيفختلا

 .هسكع وه :دضلا )١(

۳۹ 



 . فيفختلا هدضو ديدشتلا

 .دارفإلا هدض عمجلا -

 . عمجلا هدضو دارفإلا -

 نيونتلا كرت هدض نيونتلا

 .ناكسإلا هدضو كيرحتلا

 .كيرحتلا هدضو ناكسإلا -

 . عفرلا هدض مزجلا -

 .بصنلا هدضو عفرلا

 ناك ًالثم دملا ركذ اذإ هنأ ىنعمب ةدرطم اهلك ةقباسلا دادضألا نأ ظحالي اممو

 هدض نإف مزجلا الإ دملا هدض ناك رصقلا ركذ اذإ هنأ ىنعمب ةسكعنمو ‹رصقلا هدض

 نوكي لب مزجلا هدض نكي مل عفرلا ركذ اذإ هنأ ىنعمب ب سكعني الو ءدرطي وهف عفرلا

 . بصنلا هدض

 ًالرْنَم ُهاَحآ ُناَكْسِإلاَو تقلا وم ِدّيَقُم ريغ كيرحتلا ىَرَج ُتْيَحَو ١“

 لئنيح هدضو ‹ حتفلا هب دوصقملاف ةكرحب ديقم ريغ كيرحتلا تركذ ثيحو

 ناك ناكسإلا تركذ اذإو «باحص نم ُكَرَح َرْدَق ًاعم :هلوق ىف هلاثمو .«ناكسإلا

 حتفلا نوكيف هيلعو «نوكسلا ءاطلا ىف نرهطيو :هلوق ىف هلاثمو ‹ حتفلا هذض

 . نيسكعنم نيدرطم نيدض ناكسإلاو

 :هلوق ىف هلاثمو «اهيلع لمحيف ةنيعم ةكرحب كيرحتلا ديق ام اذإ فالخ ىلع اذه

 نوكيف هيلعو ءاآضيأ ناكسإلا هدض نوكيو ءاسر امك امض بعرلا نيع كرحو

 .ًاديقم مأ ًاقلطم ًاكيرحت ناكأ ءاوس كيرحتلا دض ناكسإلا

 الِرْنُم ضفخلاو بضتلا َنْيَبَو رشكو مهجتفو اَيلاَو ٍنوّثلا َنْئَب ُتِيَحآَو ١

 ءايلاو نونلا نيب يب عمج دقف «تركذ ثيح ىرخأ تاحلطصم . نيب مظانلا عمجو

 رفكنو ايو :هلوق ىف هلاثمو «نونلاب هنع توكسملا ةءارق نوكت ءىراقل ءايلا ركذ اذإف

 :هلوق ىف هلاثمو ءءايلاب هنع توكسملا ةءارق نوكت ءىراقل نونلا ركذ اذإو « مارک نع

 . راد نون ءاشي ثيحو



 ةءارق نوكت ءىراقل حتفلا ركذ اذإف ءنادض امهف ءرسكلاو حتفلا نيب عمجو

 رسكلا ركذ اذإو «ءالفر حتفلاب نيدلا نإ :هلوق ىف هلاثمو ءرسكلاب هنع توكسملا

 ثيح نيسلا رسكب متيسع :هلوق يف هلاثمو .حتفلاب هنع توكسملا ةءارق نوكت ءىراقل

 . الجنا ىتأ

 ةءارق نوكت ءىراقل بصنلا ركذ اذإف «نادض امهف «ضفخلاو بصنلا نيب عمجو

 ركذ اذإو ءالك هبحاص بصنلاب ىلوأ ريغو :هلوق ىف هلاثمو «ضفخلاب هنع توكسملا

 ةزمحو :هلوق يف هلاثمو «بصنلاب هلع توكسملا ةءارق نوكت ءىراقل ضفخلا

 .المج ضفخلاب ماحرألاو

 . ؟”ءانبلاو بارعإلا باقلأ نيب ةقرفتلل قباسلا داضتلا ركذو

 ًالَبْنَأ بَْتلاَو حنقلاب ٌمُمْيْيَنَق  ًابِكاَس ُعُنَولاَو ُمَّضلا لوقآ ُتْيَحَو ١"

 هنع توكسملا ةءارق تناك «هدنقب لس ب ملو ام ءىراقل عفرلاو مضلا مظانلا ركذ اذإو

 :هلوق يف هلاثمو ءاللک مضلاب ايلا لوری ذإ يفو :هلوق يف هلاتمو «بصنلاو حتفلاب

 .الّوأ ماللا يف عفرلا لوقي ىتحو

 «ناكسإلاب ريغلا ةءارق نوكتف «ناكسإلا مض هنوكب مضلا ديق اذإ ام فالخب اذه

 . فص ناكسإلا مض ءزجو ًاءزجو : هلوق يف هلاثمو

 يف هلاثمو ءرسكلاب مهنع توكسملا ةءارق نوكتف ءرسكلا مض هنوکب هديق اذإو

 حص هرسك دوقعلا يناث ريغ ممضا ناوضرو :هلوق

 يف هلاثمو «مزجلاب نيرخآلا ةءارق تناك مزجلا عفر هنوكب عفرلا ديق اذإ كلذكو

 .الص يذك مزج عفر دلخيو فعاضي :هلوق

 : هلوق يف هلاثمو «ضفخلاب نيرخآلا ةءارق تناك ضفخلاب عفرلا ديق اذإ اذكو

 العلا يق ْنَم ْتْقَلَطَأ اًهِظْنَل ىلع لج ٍبْيَمْلاَو ريكذتلاو عْنَرلا يِنَو -*

 ةلاح ملكلا رخاوأ موزل وه :ءانبلا .اهيلع ةلخادلا لماوعلا ريغتب ملكلا رخاوأ رييغت وه :بارعإلا )١(
 .اهيلع ةلخادلا لماوعلا ريغتب ةدحاو

٤١ 



 اهمكح ذخف «بصنلاو عفرلا لمتحت يهو «عفرلاب ةينآرق ةملك مظانلا ركذ اذإو

 رهاظف ءلصأ ٌةصلاخو :هلوق يف هلاثمو ءموظنملا يف هقلطأ يذلا ظفللا رهاظ نم

 . فالخلا هب ديقيو هب ذخؤيف عفرلا ظفللا

 اهمكح ْلُخَف «ثينأتلاو ريكذتلا لمتحت يهو ءريكذتلاب ةينآرق ةملك مظانلا ركذ اذإو

 . فالخلا هب ديقيو ءهب ذخؤيف ريكذتلا ظفللا

 اهمكح ذخف «باطخلاو بيغلا لمتحت يهو «بيغلاب ةينآرق ةملك مظانلا ركذ اذإو

 رهاظف ءزح نورثؤي لبو :هلوق يف هلاثمو «موظنملا يف هقلطأ يذلا ظفللا رهاظ نم

 الكشُم سيل ذإ عْمَجْلا يف هب ُتْرَمَر ام َّلُكِب ينآ ٍفْرَحْلا َدْمَبَو لبقو 4
 يف كلذ مزتلا امك يملكلا زمرلا مث ةيفالخلا ةملكلا ركذب مزتلي هنأ مظانلا ركذي

 :هلوق يف هلاثمو .فالخلا مث ةرات يملكلا زمرلاب يتأي دقف ءةيفرحلا زومرلا

 يتأي مث فالخلاب يتأي ةراتو «مهنبسحت الف ابلا مضب اقحو :هلوقو ‹ فرصي ةيحصو

 ْنَم ىلع ًالكشم سيل رمألا نإف «مع ددتري نمو :هلوق يف هلاثمو «يملكلا زمرلاب

 .هرّبدت

 وأ هعم مدقتي يأ هل ًاعبات نوكي هنإف يملكو يفرح زمر عمتجا اذإ ام فالخب

o 0 20050 0 و جب 2 و وو ن7 و ر  

 لومو ًاَمَعُم اديج ًاحضوُم هب ةُمظن مسي ُتْيَح يّمَسَأ َفْوَسَو 54

 مظنلا حمسي ثيح هبسن وأ هبقل وأ ًاحيرص ءىراقلا مسا مظانلا ركذي فوسو

 .هنسحو هحوضو يف لاوخألاو مامعألا ميرك ديج هبشي ًانيسحت مظنلا ًانّسَحُم «هركذب

 ركذ دقف ءالج ةدحاو عفرلاب عفان :هلوقو «عفان نع ًادر ٌلقنو :هلوق يف هلاثمو

 .هرخأ ةراتو «همسا مدق ةراتو «كلذب مظنلا حمس ثيح مظنلا يف ًاحيرص عفان مسا

 .قنعلا :ديجلا )١(

a 



 ع ت 0 ا

 ًالَقْعْيَو ىَرْدبَق ىَمْسُي نأ َدُب آلَق ٌبَهْدَم هيف هل باب ا ناک نمو 65

 هركذيف «هريغ هيف هكراشي ال ملعلا اذه باوبأ نم بابب ًادرفنم ءارقلا نم ناك نمو

 حتف شرو ظلغو :هلوقو ءءار لك شرو ققرو :هلوقو ءالمحت هيف يرصبلا ورمع وبأ

 .هزمه لهس فقولا دنع ةزمحو :هلوقو مال

 20لسْلَسُم ابدع َءاَس ام اهب ُتْفُصَو اهب يِناَمَمْلا هلق تلَمَأ -۷

 ءةغيلبلا ةصلاخلا قناعملا اهتباجأف ةصلاخلا ىناعملاب ةخراص ةديصقلا تدان

 عبطلا قفاويو ناسللا ىلع لهسي يذلا سلسلا ذيذللا ولحلا ظفللا اهيف مظنو

 . ميلسلا

 تمد ثيل اَهِرْسُي يفو ۸

 يبأل ةرتاوتملا عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا باتك راصتخا ةموظنملا هذه يف تدرأ

 لجو زع هللا قيفوتب اهدئاوف ترثكو ةديصقلا تنجأف «هلئاسم عمجب ينادلا ورمع

 .باوصلاو دادسلا هنم ًالمؤم

ok < اًصتخ 

 وم هنم هللا ِنْوَعِب تثنحأفن

 الَصَفُت نَا اههجَو ٌءايَح ْتَقلَت ٍدِئاَوَْف رشتب تدار اَهُناَعْلَو ۹

 وأ ماكحأ ةدايزك ءهيف تسيل ريسيتلا نع ةريثك دئاوغب ةموظنملا هذه تداز دقو

 «هبحاصو ريسيتلا ىلع لضفت نأ اهمظانو ثيحتساو اههجو تطغف « ليلعتل ةراشإ

 .هلهأو ملعلل مظانلا عضاوت نم اذهو

 .توصلا عفر لالهإلا :تلهأ )١(

 .كيبل :اهلوقب اهتباجأ :ىناعملا اهتبلف

 . صلاخلا ءيشلا :بابللا
 .هناقتإو ءيشلا ماكحإ نع اهب ربعيو ةغايصلا نم :تغصو
 .ذيذللا ولحلا ءاملا :ًابذع

 .يفاصلا سلسلا :ًالسلسم
 .هلوصح تبلط :تمر (۲)

 .اهانجو اهرمث رثك يأ :تنجأف

 و



 DOES o1 r همر d4 ۰ 2 o} گو 0000
 ) ًالَبَقَتُم هنهاف يناهتلا هجوو انمي ينامأآلا ررح اهتيمَسَو -

 ملعلا بلاط ةينمأ اهقيقحتب ًالؤافت يناهتلا هجوو ينامألا زرح ةديصقلا مسا تلعج

 مظنلا اذه ىلإ ملعلا بلاط اي هبتناف «ةريثك ناعمل ةنمضتم ةليلق ظافلأ ىلع اهلامتشاب

 الَمْفَمَو ًالْوَق ميما نم ينْدِعَأ عباس َرْيَخ اب مهلا ُتِيَداَنَو ل١

 يف يلمعو يلوق نوكي نأ كيلإ ءىجتلأ «تاوعدلل بيجم ريخ اي هللأ اي توعدو
 «سانلا نيب ةرهشلا بحو ءايرلاو ةعمسلا ًابنجتم ءميركلا كهجول ًاصلاخ موظنملا اذه

 .- ىلاعت هللا همحر  مظانلا صالخإ ةمالع نم اذهو

 (CY) هع هه ماج

 طاق روجب يرجا الف ينرجأ اَمّدْحمَت ُدُمَت يِداَيَألا كنم يِدَي َكْيَلِإ 58

 ةميظعلا يدايألا ببسب هيلإ ًاعراض لجو زع هللا ىلإ ًايعاد هيدي مظانلا دمي

 ايندلا ىف هدوصقمو هلمأ ققحي نأ هللا نم ًايجار ىلاعتو هناحبس هلم ةغباسلا ءامعنلاو

 نم هبلق مصعي نأ هبر وعديف كلذ عمو رهاظ هالوم قح يف هريصقت نإف الإو ةرخآلاو

 .قطنملا لطخو لوقلا دساف يف عقو هبكترا نإ هنأل ؛قحلا نع ليملاو أطخلا

 " ان

 “لحن ُنوُمَألا وْهَق ْتَرَثَعْنِإو اَمر نيمألل ًاَننأَو نيم ۳

 .هيف عدوي ام ظفحي ام :زرحلا )١(

 . ءرملا هانمتي ام يهو ةينمأ عمج : ينامألا

 .هنسحأ :ءىشلا هجو

 .ةمعنلا يهو دي عمج :يدايألا )0
 . ينمصعاو ينظفحا يأ : ينرجأ

 .ملظلا :روجلا

 .دسافلا قطنملا لطخلا لصأ :الطخأ

 .رهشأ دملاو دملاو رصقلا اهيفو بجتسا ىنعمب لعف مسا :نيمأ (©)

 .فوخلا دض :ًانمأ

 .نمتئا ام ىلع ظيفحلاو «هب قوثوملا :نيمألا

 . تطقس :ترثع

 .لاقثألا لمح ىلع ربصت يتلا ةيوقلا ةقانلا :نومألا
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 ءيئاعد ْبجتسا مهللا :لوقيف هءاعد بيجتسي نأ لجو زع هللا مظانلا وعدي

 «سانلل هميلعت ىلع لمعو هيف امب لمعو هربدتو موظنملا اذه ظفح نمل ًانامأ طعأو

 هيقيو مظانلا للز لمحتي نأ نيمألا ظيفحلا اذه ىلعف هنم ءيش يف مظانلا َّكز نإو
 .ىذألا ىلع ربصتو ةليقثلا لامحألا ةيوقلا ةقانلا لمحتت امك «هأطخ ححصيو «هترثع

Ntالحكم روُثلا ود ٌةآْرِمْلا هتوخاإل اَهّْؤْرَم ٌةَءوُدْمْلاَو رحل لوق  

 بحاص «ىوهلا الو تاوهشلا هدبعتست مل يذلا رحلا لجرلل يئادن وا

 ىلع مهّلديف «ةآرملاك مهل نوكيف ناميإلا رونب هتوخإل ٌهعفن نوكي نأ ةلضافلا قالخألا

 ةضيرملا نيعلا ىفشت امك هرونب ءادلا نم ىفشي ناميإلا وذ وهو ءاهوبنتجيل مهبويع

 .اهيف لحكملا هلعفي امب

 ©"0ةلمججأ قوشلا ساک هلع ىدا هبا يمظت ُداَمْجُمْلا اهن يخأ ۷٥

 ا نإو ىتشُحْلاو ءاَضْغالاب  ُهَجِيِسَن خاو ارْيَخ وب نطو 5
 5سات ًابْوَص مار ُداَِتْجَأ ىرْخألاو ٌةَباَضِإ ِنْيينْسُحْلا ىدخإل ْمَلَسَو ۷۷

 “ل وقم َداَج ْنَم ُهَحِلْصُيْلَو ملجلا َّنِم ةلضفب هْكرَكأَف قرح ناک ْنِإَو 4

 اهنع ضارعإلا لاح قوسلا يف اهيلع هتادانم لاح «هتموظنم ارقي نم مظانلا وعدي

 لهاجتلاب «موظنملاو مظانلاب َّنظلا نسحأو ءاهبلاثم فخأو ءاهنساحم رهظأو اهيلع لبقأ

 فيعضلا بوثلاك «ًابيعم مظنلا ناك نإو «هتالز نع ٌفرطلا ضغو «هتاوفه نع

 «يبرعلا رعشلا نويع نم ربتعي همظن نإف الإو مظانلا نم مج عضاوت اذهو «فيفخلا

 . ليمج ِكْبَّسو «ةغيلب ةرابعب «نفلا اذه يف مظن ام ىوقأ نمو

 .عيبلل ضرعي :هيلع ىداني 00

 .جاورلا دض :داسكلا

 .بيعلا نع ضامغإلا :ءاضغإلا ()
 . جسنلا فيعضلا فيفخلا بوثلا :الهله

 .ةباصإلا نع ةيانك يهو ءرطملا :بوصلا (۳)
 .هعاطقنا ببسب ضرألا سبيو ءرطملا عاطقنا وهو «لحملا يف لخد يأ :الحمأف

 .بيعلا :قرخلا (:)
 .هكرادت يأ :هكرّذاف

{0 



 نم موللا نع داعتبالل هوعديو .همظن هل ءىراقلا ملسي نأ ىلإ مظانلا وعدي مث

 : نيينسحلا ىدحإ دصق هنأ لجأ

 هيف بصي مل داهتجا ىرخألاو «نيرجأب اهيلع روجأم وهو «ةباصإلا :ىلوألا

 .امهدحأ نوكي نأ نع كفني ال مظانلاو ءدحاو رجأ هل نوكيف

 ملحلا نم ةلضفب هكرادتي نأ همظن يف ًابيع دجو نإ هتديصق يف رظانلا وعدي مث

 .تاءارقلاب ًاملاع «ةيبرعلاب ًاملاع ناك نم أطخلا حلصي نأو .ةحماسملاو

 یار ٍفلُحْلا يف ُلُكْلا ٌماَنَألا حاط ُةَحوُرَو ٌماَتولا الْؤَل ًاقداَص لَو ۹

 ةايحلاو ةاجنلا يف ببس وهو سانلا نيب قافولا الول ةقداصلا تالاقملا نمو

 «رامدلاو كالهلا ببس وهو « ضغابتلاو فالتخالا يف اوعقوو سانلا كلهل ةبيطلا

 . مانألا كلهل مائولا الول :رئاسلا لثملا يفو

 092 و
A۸4 ْبْعَت ةسغ نعو ًارْدَص ًاملاس ۽ شعور  a,م ىقنأ سدّ ٌراظح  

 رئاسو دسحلاو دقحلا نع ردصلا ملاس ءىراقلا نوكي نأ ىلإ مظانلا وعدي

 لجوزع هللا ةرضحيل «ةبيغلا سلاجم روضح نع داعتبالل هوعديو «ةيونعملا ضارمألا

 .اياطخلا نم نيرهطملا بونذلا نم ءايقنألا نيقتملا عم ةنجلا يف سدقلا راظح

 للا َنِي وجنت ٍرْنَج ىلع ضمك ياب كَل ْنَم ٍرْبَّصلا نامر اڌو ١
 ٌاركنم فورعملا حبصأو تاركنملا هيف ترشتنا يذلا ربصلا نامز انئامز اذه

 اذه ىف نمؤملا 3 نإف داسفلا اذه ىلع ربصي نأ عيطتسي نمف ًافورعم ركنملاو

 هلوقل ةراشإ وهو «ةرخآلا ىف باذعلا نم وجنيف ء«رمجلا ىلع ضباقلا لاحك نامزلا

 .«رمجلا ىلع ضباقلاك هنيد ىلع مهيف ٌرباصلا سانلا ىلع نامز يتأي» : هك

 .قافولا وا )۱(
 كله :حاط

 .ضغبلا :القلا

 . تلفتلاو دربلاو رحلا اهيقتل رجشلا ناصغأ نم ةيشاملا ىلع هب طخُي ام ةريظحلاو راظحلا قف

٤ 



 “اُهو ًاميد عمّدلاب اًهيئاَحَس تكول ْتَدَعاَس ًاَتْيَع ْنأ ولو ١

 لبس ىشْمَت ِراَمْعَألا َةَعْيَض ايف اًهطخَت بلقلا ةَوُسَق رع اًهّتِكَلَو ۳

 تلطهل هتعاط ىف ريصقتلاو هللا ةيشخ نم ءاكبلا ىلع اهّبحاص ٌنيعلا تنواع ولو

 بلقلا ةوسق نع ةجتان اهئاكب ةلق نكلو ءًدبأ ءاكبلا نع عطقنت ملو «عمدلاب اهعمادم
 ال امب بعللاو وهللا يف يضمتو رمت رامعألا ةعيض ايف هللا ركذ نع ةلفغلا ببسب

 .ةرخآلاو ايندلا يف ءرملا عفني

OG S7. fos TS A س شا الا ارا هب H4 السغمو ابرش نارقلا هل ناكَو هدحو هللا ىلإ ئدهتسا نم يسفنب 5 

 ضخم ٌحبْصْأ نيح ريبع لك ْتَقَبفَتف ُهْضْرَأ هيلع تَباطَو 46

 نآرقلا هل ناكو «هدحو هللا نم ةيادهلا بلط يف هوركم لك نم يسفنب يدفأ

 هيلع تباطو «بونذلا نم هريهطتب هل ًابيصن هب لمعلاو هتوالت ىلع ةموادملاو هتمزالمب
 نع ةبيط ةحئار لكب تقشناف «لجو زع هللا عم هلاح حالص ببسي هلمحت يتلا ضرألا

 .هلهأو نآرقلا ةكربب اهريخ رثكو ضرألا تكز دقف «هيلع سانلا ءانث

 (*ةلعشُم بلقلا يف ُج حجاتُهي یس ألا درو ُهَمَه فَ قوقلاو هَل يبو ۸٦

 َالَتَوُم الاَمَّتْسُم ًابيرَغ ًابيرق مهلك سالا لع ودعي وُدَْي 'ًيتِجُملا وه -۷

 .رطقلا :فكولا )١(
 .مئادلا رطملا :ًاميد
 . عباتتملا رطملا :الطه

 .بدجلا : طحقلا (۲)

 .هعم ءيش ال يذلا غرافلا :اللهبس

 .ةيادهلا بلط :ىدهتسا ()

 . لسغلا ناكم :السغم

 .تقشنا :تقتفت (؟4)

 .هب طلخي بيط عون وأ نارفعزلا :ريبعلا

 .لتبملا : لضخملا

 .هدصق :همه (0)

 .رانلا هب حدقي ام :دنز

 .تنزحو هيلع تفسأ ءيشلا ىلع ثيسأ نم فسأتلا :ىسألا

 . ثعبني : جاتهي

¥ 



 ٌقوشلا ريشي هي نيح ميركلا نآرقلاب كسمتملا هللاب يدهتسملل ديغرلا ء ءينهلا شيعلا

 ًارسحتم نزحلاو ىسألا نم هبلق قرتحي نيحو «ميقملا ميعنلاو ةنجلاو هللا ىلإ ةدصق

 .ةدابعلاو ةعاطلا يف هفرصي مل يذلا هرمع نم تاف ام ىلع

 ىلاعت هللا نم ًابيرق سانلا ىلع رمي لجو زع هللا دنع راتخملا وه يدهتسملا اذهو

 هكسمت ةدش يف هلاح ةردنو هكلسم ةبارغل ًابيرغ «مهل هعضاوتب سانلا نمو هتعاطب

 لجو زع هللا وعديل دئادشلا لوزن دنع ًاوجرم ًالمؤم قحلا يف بغارلا هيلإ ليمي قحلاب

 .اهراثآ ةلازإو اهفشكب ًاقداص

 َالُمْنَأ َنوُرْجُي للا هاَضَق ام ىَلَع مهال ىَلْوَم سالا َعِِمَج ُدُمَي ۸

 "رزان اَمَّنأل ىَنْوَأ اخ ُهَسْفَن یر -۹

 لا نري دقو :مهيلع هللا ردق ام قفو ىلع يرجت افا 1 ؛قاخلا نم ادحأ

 الف ؛ًارض الو ًاعفن هسفنل مهنم دحأ كلمي ال ىلاعت هلل نيروهقم ًاعيمج سانلا ربتعي هنأ

 . ىلاعت هللا ملع يف ملقلا اهب ىرج دق مهلامعأ عيمج نأل ؛ًائيش مهدحأ نم بلطي

 .اهحالصإو

 مذلاب ىلوأ هسفن ىري نآرقلا بحاص ىبتجملا اذه نأ كلذ دعب مظانلا َنّيَبو

 مل هسفن نأل ؛سانلا بويع يف رظنلا نع هبويعب لغشنم وهو ؛اهريغ نم هب قحأو
 .ةرخآلاو ايندلا يف ةعفرلا ليبس يف رملاو ملألاو قاشملا نم لمحتت

 ا ےب 5 7 7 4ك 0 ع 3 >7 هَ

 ڌم مهِحْصُن يف يلا امو  ُهلْهَأ ِهيِصْقُب بلکلاک نک َليِق دقو ۰

 ظ .لمحتت :قعلت (1)
 . رم رجش ةراصع :ءابلا رسك عم داصلا حتفبو ءءابلا نوكس عم اهرسكو داصلا حتفب :ربصلا

 .معطلاو حيرلا يف حيشلا هبشي تبن وه : ليقو «معطلا رم رظنملا نسح رجش :الألا

 .هدعبي : هيصقي )۲(

 . ءيشلا ويشحت ت يف عسولا يف ام لذب :لذبتلا

٤۸ 



 هنودعبي هلهأ نإف ؛هيلع تابثلاو هلهأل هئافو ىف بلكلاك نك :لثملا ىف ليق دقو

 هدهج ىصقأ الذاب مهيلإ ناسحإلاو مهحصن يف رصقي ال وهو هنوذؤيو هنوعيجيو مهنع
 ىلتبا امهم لجو زع هللا ةعاط ىف دهجلا ًالذاب نك ءىراقلا اهيأ ايف ءهعسو ىهتنمو

 .ةرخآلا يف تاجردلا عفرل ببس اهنإف ايندلا هذه يف ناسنإلا

 COs و ر 2 4 مسا ص س ۹ 2 هٌ 2 نك ر ےس

 الوه هراكملا لك انتعاّمج يقي ينوخإ اي شرعلا هلإ لعل 5

 “ونيف هوت اَم ْذِإ ْمُهَل ًاعيِفَش ُب نوي نمم انلَمْجَيَو 7 2 o 4 00 o ا ” 2 1 كسل ه 2 ر ەر

 «ةرخآلاو ايندلا يف نحملاو ايالبلا نم انظفحي نأو انلبقتي نأ هبر مظانلا وجري
 يف اورصقي ملو «هوكرتي مل مهنأل ؛ةمايقلا موي مهل ًاعيفش نآرقلا نوكي نمم انلعجيو

 . ةمايقلا موي مهل ًادهاش نوكيف « هقح

 O iz * كيرا 0 5 254 هج هللا
 اللحم ةت الإ يِلاَمَو  ينّوقو يِماَصِتْعأو يلوح لابو -9*

 “کوت اعراض يِداَمِتْعَأ َكْيلَع ينّدَْعَو بش هللا تنأ َبَر ايف ٤

 ام لك نع يعانتماو نآرقلاب كسمتلاو ةعاطلا ىلإ ةيصعملا نم يلوحت هللابو
 ايندلا يف هيلع دمتعأ دمتعم يل سيلو «لجو زع هللا يضري ام ىلع يتوقو «ينْئيشُي

 لك يف ّيفاك تنأ يرمأ ريدم اي برايف «ينيطغي ىلاعتو هناحبس هرتس الإ ةرخآلاو
 ًالكوتم «كيلإ ًاعرضتم ؛يبايإ كيلإو «يدامتعا كيلعو «ةّمِلُم لك يف يتَّدُعَو «ةمهم
 . كيلإ يرومأ لك ًاضوفم كيلع

 )١( ظفحلا :ةياقولا .

 عزفم فيخم ىنعمب لئاه عمج :الوه .
 .حيبقلا هلعف عاذأو هريغ وأ ناطلس دنع هب ىشو اذإ حتفي حتف باب نم لَحْمَي هب لَحَم :لاقي (؟)

 ) )۳.رمأ ىلإ رمأ نم لوحتلا وه :لوحلا

 .نيشي ام لك نم عانتمالا :ماصتعالا

 .ءيشلاب يطغتلا : للجتلا

 )( ینیفاک : ىبسح .

 .لزاونلا عفدل ناسنإلا هدعي ام :ةدعلا

 ليلذلا :عراضلا .

٤۹ 



 خر
 یا ے9 یچ

 یورو جو سكت
 ٠ ةذاعتسالا باب ۲

 ءاجتلالا وهو «ةمصعلاو ظفحلاب عانتمالا وهو ءذوعلا بلط :ةغل ةذاعتسالا

 ىلاعت هللا ىلإ ءاجتلالا هب لصحي ليلج ظفل :ًاحالطصاو نصحتلاو ماصتعالاو

 اذه نم دارملا وهو «ميركلا نآرقلا ةءارق ةدارإ دنع ميجرلا ناطيشلا نم هب نصحتلاو

 «نآرقلا ةءارق يتدارإ دنع ميجرلا ناطيشلا نم بر اي كيلإ ءىجتلأ :اهانعمو «بابلا

 مهفي اهانعم نكلو ءربخلا ظفل اهظفلو ءءارقلا عامجإب نآرقلا نم تسيل ةذاعتسالاو

 نم ءاعدلاو «ءاعد اهنأل ؛ميجرلا ناطيشلا نم ينذعأ مهللا :ىنعملاو «ءاشنإلا هنم

 .ربخلا ال ءاشنإلا غيص

 دنع اهيلإ بودنم ةذاعتسالاف :ميركلا نآرقلا ةءارق ةدارإ دنع اهب نايتإلا مكح امأ

 هلوق يف رمألا رهاظب المع بوجولا نوري مهنإف ةيرهاظلل ًافالخ ءاهقفلا روهمج
 فورصم رمألا اذهو [48: لحنلا] و ِصّبلأ نطيل نم لأي دس نامل تارق اذ 2 : ىلاعت
 ميركلا نآرقلا ةءارق ةدارإ دنع ةذاعتسالا كرت ًادحأ مّثوي مل ثيح هيب يبنلا لعفب

 .لمعلا هيلعو «هب ذوخأملا وه روهمجلا يأرو
 ىا ا 2

 رقت َرْهَّذلا َتْدَرَأ اَم اإ ١

 الّيَجُم تسل اهيزثت َكَتَرِل رت نو أ رشُي لحتلا يف ذ یتا ام ىلع ۴

 م شاب ناطْبَشلا َنِم ء ًاراهج

 نمو «ءارقلا نم ءىراق يألو ءةنمزألا نم نامز يأ ىف نآرقلا ةءارق تدرأ اذإ

 ءادتبا يف ذوعتف ءاهئانثأ يف مأ ةروسلا لوأ نم ناكأ ءاوس نآرقلا ءازجأ نم ءزج يأ

 :ىلاعت هلوق يف لحنلا ةروس يف دراولا ظفلل ًاقباطم هب ًانلعم ًاروهجم ًاذوعت كتءارق

 قطنلا يف ًارسيم ظفللا اذه نوك لاح # ميلا نطيل نم هب دس نالا ترق اذ

 :لوقت 7 نأب ناسللا ىلع ًالهس

 ةدايز تئش نإو «ظفللا اذه ىلع ةدايز ريغ نم ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ

 لوقت نأك ل ل

 .ًاقلطم ًالجسمف قلطأ ىنعمب لجسأ )١(



 مْ قي مل للا اَذَه ٌعَص ولو ذري ہل ٍلوسَولا َظَمَل اوبَكَذ دقو د“

 ةءارق دنع هذوعت يف دزي مل يب يبنلا نأ نيثدحملاو ءارقلا نم ةعامج ركذ دقو

 ةروس يف دراولا ظفللا وهو «ميجرلا ناطيشلا نم هللاب ذوعأ :ىلع ميركلا نآرقلا

 غيص تتبث دقف «نيثدحملاو ءارقلا نم نوققحملا هفعض فيعض لوق وهو ءلحنلا

 يبأ ثيدح نم يذمرتلاو دواد وبأ هاور ام اهنم «ةحيحص ديناسأب ةذاعتسالل رخأ

 ذوعأ» :لوقي ليللا نم ماق اذإ هيي هللا لوسر ناك :لاق هنع هللا يضر يردخلا ديعس

 :يذمرتلا لاق «©"”هئفنو هخفنو 'هزمه نم ميجرلا ناطيشلا نم ميلعلا عيمسلا هللاب
 ناك هنأ هيي يبنلا نع «ةميزخ نبا حيحص» يفو «بابلا اذه يف ثيدح رهشأ وه

 .«هثفنو هخفنو هزمه نم ميجرلا ناطيشلا نم كب ذوعأ ينإ مهللا» :لوقي

 : هلوقب لحنلا ةروس ظفل ىلع راصتقالا يف درو ام فعض ىلإ مظانلا راشأ دقو

 ملو «ةلأسملا يف فالخ قبي مل لحنلا ةروس ظفل ىلع رصتقت يتلا لوقنلا تّحَص ولو

 يف ام ىلع ظافلأ ةدايز يف ثيداحأ تحص دقو امأ «لحنلا ةيآ ىنعم يف لامجإ قبي

 ةدايزلا ءىراقلل زوجيو «قباسلا لوقلا فعضيو اهب لمعيف «لحنلا ةروس ظفل

 .ةدراولا غيصلا قفو ىلع ةذاعتسالا يف ناصقنلاو

 الَلطُمو اقساَب اتي دنت الف ُهُعوُرُت ٍلوُصألا يف ٌلاَقَم ويو 4
 «هقفلا لوصأ ءاملع نيب دتمم ليوط رشتنم مالك ةذاعتسالا يف ثحبلا يفو

 وه له ذوعتلا نع اهيف ثحبيف هقفلا لوصأ امأف «تاءارقلا لوصأو ثيدحلا لوصأو

 ىلع وه له لحنلا ةروس ةيآ يف دراولا رمألا ىضتقم ىلع ءانب هيلإ بودنم وأ بجاو
 لك حلصيف ةلمجم مأ اهظفل نيعتيف ةلالدلا ةحضاو ةيآلا لهو .بدنلا وأ بوجولا

 .ذوعتلا ىلع لدي ظفل

 ءذوعتلا يف ةدراولا ثيداحألا ةجرد ثيح نم اهيف ثحبيف ثيدحلا لوصأ امأو

 .اهتاور لاحو اهدنس نعو

 .هتسوسو :يأ )١(

 .قير الب خفنلا وه :ثفنلا (0)
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 نم ذوعتلا نع اهيف ثحبيف اهيف ةفلؤملا بتكلا تاهمأو تاءارقلا لوصأ امأو

 هذه ىلإ عجراف «هدعب امب هلصو وأ هيلع فقولا ثيح نمو ءرارسإلاو هب رهجلا ثيح
 «ةلدألا هدضعت يذلا قسابلا لوقلا اهنم زواجتت الو اهيف رظنلا مُعْنْأو ةعمتجم لوصألا

 . ةعطاسلا نيهاربلا هديؤنو

 ا ف
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 ًالَمْغأ هيف ''يوَدْهَملاك ىّ نم مكو اَمئاَعُو هاَبأ لصق ةؤاَقخإو

 دقو نآرقلا رئاس يف هيفخيو ءةحتافلا لوأ يف ذوعتلاب رهجي ناك ةزمح نأ يور

 ريب ناك ةزمح نأ :مْيَلُس نع دالخ نع يورو همْيَلُس نع ٌفَلَح هنع هاور

 سابعلا وبأ نآرقلا عيمج يف ًاقلطم ةزمحل هب ذخأ نممو ءءافخإلاو رهجلا نيب ءىراقلا

 ءءافخإلا حيحصت يف ةزمح نع يور اميف هركف لمعأ دقف ءيِوَدُهَملا رامع نب دمحأ

 زومرلل نوكي لوقلا اذه ىلعو «نآرقلا رئاس يف ذوعتلا يفخي ناك هنأ عفان نع يورو

 .اهئارق ىلع ةلالد تيبلا ىف ةدراولا

 نم دحأل تيبلا يف زمر ال هنأ ةديصقلا حارش رثكأ هيلع يذلا حيحصلا نكلو

 : يه ءافخإلا نطاوم نأو ءارقلا لك دنع تالاح هل ءافخإلاو رهجلا نأو «ءارقلا

 ١ سلجم يف مأ ادرفنم ناكأ ءاوس ءارس أرقي ءىراقلا ناك اذإ .

 .ًارهج مأ ارس أرقأ ءاوس ًايلاخ ناك اذإ  ؟

 مأ ًادرفنم ناكأ ءاوسو «ةيرهج مأ ةيرس ةالصلا تناكأ ءاوس ةالصلا يف ناك اذإ ۳

 . ًامامإ مأ ًامومأم

 وه نكي ملو «ةاَرَمَم يف نوكي نأك نآرقلا نوسرادتي ةعامج طْسَو أرقي ناك اذإ 4

 .ذوعتلاب رهجلا بحتسيف نطاوملا هذه ادع امو «ةءارقلاب ءىدتبملا

 ال ال ال

 .(ه4750) ةنس ىفوتملا يودهملا رامع نب دمحأ سابعلا وبأ وه )١(
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 قع
 يلعن > ے9 ىج
 ےہ’ وردو نيد ےگ

 » :لاق اذإ :َلقْوََح :كلوقك «هللا مسب :لاق اذإ َلَمْسَي نم ردصم :ةلمسبلا

 . .اذكهو ءاهلل دمحلا» :لاق اذإ «(لدمح» :كلوقكو ء(هللاب الإ ةوق الو لوح

 هتافصو هللا ءامسأ ركذب كربتلا ةدارإ وه «ةروسلا لوأ يف ةلمسبلاب نايتإلا ببسو

 . مالكلا لوأ يف

 :ىلاعت هلوق يف «لمنلا» ةروس نم ةيآ ءزج ةلمسبلا نأ يف ءارقلا نيب فالح الو ا

 يف ءارقلا نيب فالخ ال امك ء[١۳ :لمثلا] € يحيل ع نحيل هلأ حسب واو مياس نم مَنِ

 .ةحتافلا ةروس لوأ يف ةلمسبلا تابثإ

 ملعي ال ناك ةي يبنلا نأ تبث هنأو «فحصملا يف تبتك اهنأ قبس ام ليلدو

 .«ميحرلا نمحرلا هللا مسب» هيلع لزنت ىتح ةروسلا ءاضقناب

 الخ ام نآرقلا روس نم ةروس لك لوأ يف ةلمسبلاب نايتإلا ىلع ءارقلا عمجأ دقو
 . (ةءارب) «ةبوتلا» ةروس

 د ن ر ب

 ("'ولّمَحَتو ٌةَيْرِداَمْوَمَن لاَجر  ةَشب نِيئَروشلا َنْئَب لَمْسَبَو دا
 ف

 200 هي رتکشاو لصَو ٌةَحاَصَت ِنْيَتروُشلا نيب َكلضوو -

 ىلع لوألا تيبلا يف مهيلإ راشملا مهو ءريثك نباو مصاعو يئاسكلاو نولاق أرق

 نع ةتباثلا ةنسلاب ًاذخأ نيتروس لك نيب ةلمسبلا تابثإب (د - ن - ر - ب) :بيترتلا

 «ميحرلا نمحرلا هللا مسب :هيلع لزنت ىتح ةروسلا ءاضقنا ملعي ال ناك هنأ ايب يبنلا
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 ةيقلخ وأ ةّيقلخن ةفص وأ هريرقت وأ هلعف وأ ب لوسرلا لوق :ًاحالطصاو «ةقيرطلا :ةغل ةنسلا )١(

 .اهلوقن :اهومن
 .ةفرعملاو ملعلا : ةياردلا
 .ريغلا نع لقنلا : لمحتلا

 .زمهلا ىلع ةزمح تكسك سفنت ريغ نم ةفيطل ةفقو ةروسلا رخآ ىلع فقولا وه :تكسلا (۲)
 .رهظو فشكنا اذإ رمألا الج نم ؛ةيلج عمج : هايالج

or 



 ءةينامثعلا فحاصملا يف اهل مهنع هللا يضر ةباحصلا ةباتك نم ًاضيأ كلذ ملعو

 .ةياورلاو ةياردلا نيب نوعماج مهنأ يأ ءريغلا نع لقنو ةياردو ةفرعم لهآ مهنوكلو

 ةروسلا لوأب ةروسلا رخآ لصوب «ةحاصف» ىف ءافلاب هيلإ راشملا وهو «ةزمح أرقو

 رخآك «ةروسلا رخأ بارعإ نايب وه لصولا اذه ةمكحو ءامهنيب ةلمسب ريغ نم ةيلاتلا

 . ةعراقلا لوأ عم تايداعلا رخآك لصولا ةزمه نايبو «سنوي لوأ عم ةبوتلا

 ةروسرخأ يف (ْثّدَحَف) لثم ىلع هنع نيهجولا لحأ يف ةزمح نع فلاح تكسو

 ال هنأل ةلصو هلوک نع هجرخي ال !ذهو ءاحارشنالا» ةروس لوأب اهلصو لاح «ىحيضلاو»

 . لصولا دنع الإ هلعفي

 - فاكلا) : : بيترتلا ىلع مهيلإ راشملا مهو «ورمع وبأو شروو رماع نبا ريو

 «نيتروس لك نيب ةلمسب نودب تكسلاو ةزمحك لصولا نيب ءىراقلا «(ءاحلا  ميجلا

 .ةثالثلا ءارقلا دنع ًاحضاو ًايلج مكحلا اذه لصح دقو

0 
 ولا ٌحضاَو ليج ٌفالخ اًهيفو  ُهَترَكَذ هجو بح الك صن الو ۳

 نودب لصولاب ورمع يبأو شروو رماع نبا نع صن دورو دقتعي نم مظانلا رجزي

 خويش نم بابحتساو ءءادألا لهأ رايتخا وه نيهجولاب مهل رييختلا ّنأل «تكس
 حضاو رمألاف «نولمسبي مهنإ انلق نإف ؛ًالطلا حضاو هديج اهيف فالخلا نأو ءةءارقلا

 صن مهنع دري مل «نوتكسي وأ ةزمحك نولصي لهف «نولمسبي ال مهنإ انلق نإو «يلج

 .ةثالث مهل ةرئاجلا هجوألاف ءًابابحتسا نّييرايتخا نيهجو ءارقلا مهل ركذف «كلذ يف

 نوك طرشب مهلك ءارقلل ماع مكحلاو ؛ءارقلا نم دحأل تيبلا يف زمر الف :هيلعو

 ءاهسفن ةروسلا ررك اذإ كلذكو «ةلمسبلا نيعتي هنإف ةبترم ريغ تناك نإف « ةبترم روسلا
 .ةحتافلا لوأب سانلا رخآ لصو ول ءارقلا لكل ًاضيأ ةلمسبلا نيعتتو

 .رجزو عدر فرح اک )١(

 .قنعلا :ديجلا

 .قنعلا ةحفص يهو (ةيلط عمج :الطلا
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 لم 2 (۱) ِرْهْرلا عّبْرألا يف ۾ عبو 2 نود را لا و تكسو 59 2

 دعم سيرو ةا نحل ٹاس نيف وو صن نو ْمُهَل ۵

 ؛سفنت نود تكسلا وه مهركذ قباسلا ةثالثلا ءارقلا ىدل ءادأ مدقملا راتخملا

 .ةروسلا ةياهن ىلع ًاهيبنت هيف نأل

 راطفنالا نيبو «ةمايقلاو رثدملا نيب ةلمسبلاب لصفلا ءادألا لهأ ضعب راتخاو

 نهريغ يف تكسلا هنع درو نمل ةزمهلاو رصعلا نيبو دلبلاو رجفلا نيبو «فيفطتلاو

 خويشلا نم بابحتسا وه لب « مهنع صن ريغ نم ءورمع وبأو شروو رماع نبا مهو

 ورمع يبأو شرول تكسلا ىلإ هريغتف روسلا هذه ريغ يف لصولاب أرقت 5 تنك اذإو مهل

 . مكحلا اذهب عبرألا روسلا هذه صخي يذلا بهذملا اذه مهفاف .ةزمحو رماع ع نباو

 .اهريغ

 ًالمْسَبُم تشل ٍفْيَسلاِب اًهِليِزْنَل ٌةَءاَرَب َتَأَدَب وأ الص اَمْهَمَو 5

 اهب تأدب وأ «لافنألا ةروس يهو ءاهلبق يتلا ةروسلاب ةءارب ةروس تلصو اذإ

 نيتروسلا نيب ةلمسبلا هبهذم ناك ْنَم ءاوس ءارقلا نم دحأل اهلوأ ىف لمسبت الف ةءارقلا

 تلمتشا امل فيسلاب تلزن اهنأب ةلمسبلا كرت مظانلا للعو «لصولا وأ تكسلا وأ

 ذبنو رصحلاو ذخألاو «مهيلع ظيلغتلاو نيكرشملا لاتقب رمألا نم ةروسلا هذه هيلع

 تلأس :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يور ءديدهتلاو ديعولاو هضقنو دهعلا

 ةءاربو «نامأ هللا مسب :لاقف «ةءارب لوأ يف ٌةلمسبلا بتكت .مل مل هنع هللا يضر ًايلع

 .نامآلاو فيسلا نيب بسانت الو «فيسلاب تلزن اهنأل ؛نامأ اهيف سيل

 الث ْنَم ريح ِءاَرْجَألا ىفو اًهاوس  ٌةَروُس َكِئاَدِتْبَأ ىف اهم دب الو 0

 ءارقلا عيمجل نآرقلا روس نم ةروس ءىراقلا ءادتبا يف ةلمسبلاب نايتإلا نم دب الو

 لوأب ةروسلا لصو هبهذم ناك : نمو «نيتروسلا نيب ر ةلمسبلا هبهذم ناك ْنَم ءاوس

 ريثملا وهو «رهزألا ثينأت «ءارهزلا عمج :رْهّزلاو «ةزمهلا ءدلبلا «نيففطملا «ةمايقلا روس يهو )١(

 .اهحوضوو اهترهش نع ةيانك فصولا اذهب روسلا فصوو «قرشملا

00 



 ةروس ىف الإ ةلمسبلاو تكسلاو لصولا نيب رييختلا هبهذم ناك نمو «ةيلاتلا ةروسلا

 ٠ .اهب ءادتبالا دنع ةلمسب الف ةءارب

 نيبو ةلمسبلاب نايتإلا نيب ءازجألاو روسلا طسو نم َءىراقلا ِءادألا ّلهأ َرّيََخو

 مهضعب ىنثتساو «ةءارب اهنمو ءًاعيمج روسلا طسو يف ماع هنأ رمألا رهاظو ءاهكرت

 نأل «برقألا وهو ءاهلوأ ىلع ًاسايق اهطسو يف ةلمسبلاب نايتإلا نم عنمف ةءارب ءازجأ
 .روسلا نم اهريغ طسو ىلع اهطسو سايق نم ىلوأ اهلوأ ىلع ةءارب طسو سايق
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 الف اًهيِف ٍرْهَّدلا َنَفِقَت الق ٍةَروُس ٍرِخاَوَأ ْعَم اهلِصت اَمْهَمَو ۸
 ةروسلا لوأب ءدبلاو «ةلمسبلا ىلع فقولا عنتما ةروس رخآب ةلمسبلا تلصو اذإ

 . ةقباسلا ةروسلا نم ءزج ةلمسبلا نأب ٌهرَظُي ال ىتح «ةيناثلا

 : يه ذتنيح اهب َنايتإلا ءىراقلا ٌُمظانلا ىهن يتلا ريغ ةزئاجلا هجوألاو

 . ةيناثلا ةروسلا لوأب ةلمسبلاب «ءىلوألا ةروسلا رخآ لصو - ١

 . ةيناثلا ةروسلا لوأب ةلمسبلا لصوو «ةلمسبلا نع «ىلوألا ةروسلا رخآ عطق - ١

 .ةيناثلا ةروسلا لوأ نع ةلمسبلا نع «ىلوألا ةروسلا رخآ عطق - ۳

 يئاسكلاو نولاق مهو «نيتروس لك نيب ةلمسبلا ءارقلا نم هبهذم ناك نمف : هيلعو
 .ةءارب ادع ام نيتروس لك نيب ةثالثلا هجوألا هذه هل زوجيف «ريثك نباو مصاعو

 ةثالثلا :هجوأ ةسمحخ نيتروس لك نيب رماع نباو ورمع يبأو شرول نوكيو
 .نارخآ ناهجو امه ةلمسب نود تكسلاو لصولاو «ةقباسلا

 .ةلمسب نودب لصولا وهو دحاو هجو الإ نيتروس لك نيب هل سيلف «ةزمح امأو

 : يه «ةثالثف «ةبوتلاو لافنألا نيب ةزئاجلا ةيرايتخالا هجوألا امأ

 :يأ .بارعإلا نييبت عم ةبوتلا لوأب لافنألا رخآ لصو :يأ «عيمجلا لصو - ١
 . ءابلا فرح لبق ةنغلا عم ميم ىلإ نيونتلا بلقب

 .ةءارب ةروس لوأ نع لافنألا ةروس رخآ عطق : يأ «عيمجلا عطق - ١

 , 'تکسلا ۔ ۳

 ىف ةءارقلا فانئتسا ةينب سفنت نودب فقولا نمز نود وه ًانمز توصلا عطق :ينعي انه تكسلاو )١(

 .لاحلا
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 2ك حح سكش

 نآرقلا مأ ةروس  ؛

 ًالُْقل طارَّملاو طارَس َدْشِعَو هات هوار ِنيَدلا مْوَي كلامو ١-

 والا والخل ميشو ٍفّلخ ىَدَل 9 اهّمِشَأ ابار ًداصلاو اينأ ُتبَحِب

 هتبثأ امك «كلام» : ظفل نونلاو ءارلاب امهل زومرملا امهو «مصاعو يئاسكلا أرق

 : ىلاعت هلوق نم فلألا تابثإب ةملكلا يف دملا دوجوب ديقلا نع كلذب ًاينغتسم مظانلا

 موي كلامو :هليلدو «فلألا فذحب «ِكِلَم» :نوقابلا أرقو .4نيّتلآ موي كيدم»
 .رصان هيوار نيدلا

 امم وهو «ميركلا نآرقلا يف عقو ثيح نيسلاب طارسلاو «طارس لبنق أرقو
 طارس دنعو :هليلدو «تيبلا ىف نيسلا ظفلب ءاج ثيح ًاضيأ ديقلا نع هب ىنغتسا

 ۰ .البنقل طارسلاو

 نآرقلا يف عقو ثيح “يازلا توص داصلا مامشإب ظفللا اذه فلخ أرقو

 . .فلخ ىدل اهمشأ ًاياز داصلاو ىتأ ثيحب :هليلدو «ميركلا

 مامشإب «َميَوَمْسمْلا طرَصلأ اندهأ  :وهو ءطقف لوألا عضوملا يف دالخ أرقو
 ممشاو :هليلدو «ةصلاخلا داصلاب عضاوملا ةيقب يف هتءارق نوكتو «يازلا توص داصلا

 .اهلك عضاوملا يف ةصلاخلا داصلاب نوقابلا أرقو .الّوألا دالخل

 صوتو انفو ءاهلا مضي ًاعيِج وُيِهْنَدَلَو ةَرنَح مهل ْمِهِئلَع
 .«مهيلإ» ««مهيلع» : يهو «تيبلا يف مظانلا اهيلع صن يتلا تاملكلا ةزمح أرق

 قالطإلا ببسب ؛ميركلا نآرقلا عيمج يف لصولاو فقولا يلاح ءاهلا مضب ««مهيدل»

 «كرحتم فرح لبق تعقوأ ءاوس ًالصومو ًافقو ءاهلا مضب ًاعيمج :تيبلا يف

 «نكاس فرح لبق تعقو مأ نيالا الو مَع وسما ربع يبلع : هلاثمو

 .[18 :فاقحألا] «ُلوَقْلا ٌمِهَنَلَع # : هلاثمو

 .هنايب يتأيس ام الإ نآرقلا عيمج + يف ظافلألا هذه يف ءاهلا رسكب ءارقلا ةيقب أرقو

 .ءاظلا ماوعلا قطنت امك وهو «يازلا توصب داصلا توص طلخ :انه مامشإلاب دوصقملا 0(

OV 



 د

 ت ت # 3 مس 7 كك 07 ت
 الج هرييختب نولاقو اكاّرِد ِكَوَحُم لبق عْمَجلا ميم مص ْلِصَو 5

 اذإ اهتلصو ملا ميم مضي :اكارد" يف لادلاب هل زومرملا وهو «ريثك نبا أرق

 ؛ةزمه كرحتملا فرحلا ناكأ ءاوس ميركلا نآرقلا عيمج يف كرحتم فرح لبق تعقو

 ٍبوُضْعمْل ربع مهيلَع تمعن َتَمَصنَأ # :هلاثمو ءاهريغ مأ 24 ْمُهَتَرَّدِنَأَ ْمِهْيَلَع # : هلاثمو

 كرحم لبق :هلوقو 66 . .اكارد كرحم لبق عمجلا ميم مض لصو : هليلدو وع

 .ءارقلا نم دحأل لصوت ال اهنإف كاس فرح لي تمقو ۳

 ناهجو نولاقل نوكيف «ءاهناكسإو عمجلا ميم نيب رييختلاب نولاق أرقو

 دقو کلا ارتا ميمج يف رحم فرح اهدعب مقر ی مي لک يف نايرايتخا

 «شرول ًازمر تسيل الج يف ميجلا نأ ىلع كلذ لدف «تيبلا يف نولاق مساب حرص

 نولاقو ريثك نبا ريغ ءارقلا رئاسك كرحم فرح لبق عمجلا ميم ةلصب أرقي ال شروف

 ًالُمْكَتِل ُدْمَب َنوُقاَببلا اَهَنَكْسَأو ْمِهِشْرَوِل اَهَلِص عقلا ِرْمَه لبق نيو ٥

ه لبق تعقو اذإ ةيدم واوب اهتلص عم عمجلا ميم مضب عفان نع شرو أرق
 زم

 مكِلَعل :هلاثمو «تاكرح تس عابشإلا وهو شرو ىدل لصفنملا لصأ ىلع «عطقلا
 ٠١١[. :ةبوتلا] «اننميِإ مت دارف 8 6 :ةدئاملا] ركشا

 : لاقف مهتءارق ىلع صن «تيبلا دض نم ذخؤت الل نيقابلا ةءارق تناك املو

 .المكتل دعب نوقابلا اهنكسأو

 عمجلا ميم ىلع ءىراقلا فقو اذإف ء«لصولا لاح وه فالتخالا نأ مولعمو

 .نوكسلاب اهيلع فقويو ءءارقلا عيمجل ةلصلا فذحت

 ميم نولصي ال «شروو «هنع فلخب نولاقو «ريثك نبا ريغ ع ءارقلا يقابف : هيلعو

 .ًاقلطم عمجلا

 ًالَعلا ىتف ٌرشك ِءاّهلا َدْعَبو لكل ناس لبق اَهُّمَص ٍلْضَو ِنوُد نمو -5

 رش 0 ت 0 2 2 '
 ًاللْمَس مضلاب ِءاهلا ٌرْسشك لضّولا يفو اناس ِءايلا وأ اهلا لبق رشكلا َمَم 7



 ًاليكُم رشکلاب لكل فقو لاقت ب ال يي اک ۸

 : هلاثمو «نكاس لبق ثعفو اذإ ةلصلا نودي مضلاب عمجلا ميم ءارقلا عيمج

 :هليلدو ١٠١١[« :نارمع لآ « كرويمؤمْلا مهم مه د «[۱۳۹ :نارمع لآ ا 3

 . .لكل نكاس لبق اهمض لصو نود نمو

 طرشب ءاهلا دعب تعقو اذإ ميملا رسكب يرصبلا ورمع وبأ وهو العلا ىتف أرقو

 4 ءآيبنألا مهلتقول :«َلْجِمْلا مهبول : هلاثمو ءروسكم فرح ءاهلا لبق نوكي نأ

 مهيري ء[؟5 :رونلا] هللا مهيفوي ذئموي# :هلاثمو «ةنكاس ءاي ءاهلا لبق نوكي نأ وأ

 ءاهلا لبق رسكلا عم ءالعلا ىتف رسك ءاهلا دعبو : هليلدو CV :ةرقبلا] 4( مُّلامعأ هللا

 . .ًانكاس ءايلا وأ

 ءءاهلا رسك مضب «اللمش» : يف نيشلاب امهل زومرملا امهو «يئاسكلاو ةزمح أرقو

 «ةنكاس ءاي وأ روسكم فرح دعب ءاهلا تعقو اذإ طقف لصولا لاح يف ميملا مض عم

 ء[١١١ :ةرقبلا] €بابسألا مهب# :روسكملا فرحلل «تيبلا يف ةلثمأب مظانلا لثم دقو

 مضلاب ءاهلا رسك لصولا يفو : هليلدو 555 :ةرقبلا] «لاتقلا مهيلع# ةنكاسلا ءايللو

 .لاتقلا مهيلع مث بابسألا مهب امك «اللمش

 رسكلاب لكلل فقو : هليلدو ءءاهلا رسكب ءارقلا عيمج - أرقف فقولا يف امأو

 . المكم

 ««مهيلإ» ؛«مهيلع» :ىهو :ةزمحل ةمدقتملا ثالثلا تاملكلا هنم ىنثتسيو

 ميملا دعب عقوأ ءاوس ًالصوو ًافقو ءاهلا مضب اهؤرقي ةزمح نأ مدقت دقف .«مهيدلوا»

 ءالصو ميملاو ءاهلا مضب يئاسكلا اهؤرقيو ‹مدقت امک كرحتم فرح مأ نكاس فرح

 .ًافقو ميملا نوكسو ءاهلا رسكيو

 ال ال ال

0۹ 



 كم

 ورک < ےک

 ريبكلا ماغدإلا باب -

 وقح هيف ٌيرْصَبلا وِرْمَع وُبأ  ةْيطَتو َريبكلا ماَهْدالا كوو ١-

 ًادحاو ًافرح نيفرحلاب قطنلا :ًاحالطصاو «ءيش يف ءيش لاخدإ :ةغل ماغدإلا

 مغدملا هيف ناك ام ريبكلا امأف ءريغصو ريبك :نيمسق ىلإ مسقني وهو ءًاددشم يناثلاك

 ° سناجتلاو "”براقتلاو '"”لئامتلا هببس نوكيو «نيكرحتم هيف مغدملاو

 لثامتلا هببس نوكيو «ًاكرحتم هيف مغدملاو ءانكاس مغدملا ناك ام :ريغصلاو

 . سناجتلاو براقتلاو

 نم رثكأ هيف مغدملا نوكي نأو ءأطخ هيف مغدملاب مغدملا ءاقتلا :ماغدإلا طرشو

 .ربخم ات نكي مل اذإ :هلوق يف مظانلا اهركذيس هعناومو «ةملك يف ماغدإلا ناك اذإ فرح

 ورمع وبأ ءارقلا ديس هب ذخأ يذلا ريبكلا ماغدإلا مكح ذخ :هلوقب مظانلا رمأي

 ورمع يبأل ريبكلا ماغدإلا نأ تيبلا قالطإ نم رهاظلاو «هب أرقو هب متهاو «يرصبلا
 نم هب ذوخأملا هيلع لوعملاو هب ءورقملا نكلو «يرودلاو يسوسلا «هييوارب يرصبلا

 امأو ءورمع يبأ نع يسوسلا ةياورب صاخ ريبكلا ماغدإلا نأ ريسيتلاو ةيبطاشلا قيرط

 الإ ينادلا ورمع يبأل ريسيتلا وهو «هلصأو ءمظنلا قيرط نم هل سيلف «يرودلا

 .راهظإلا

 الوَمُم َنْيَل بابل يقابو ْمُكُكَلَس امو مكسات ُهْنَع ِةَمْلِك يف ١

 نم يسوسلا مغدي الف ةملك يف ناك نإف < «نيتملك يفو «ةملك يف نالثملا نوكي

 كك ساتم # :امهو «تيبلا يف امهيلع صن نيتللا نيتملكلا يف فاكلا الإ نيلثملا

 يف ( كلَ طو 012٠١ :ةرقبلا] 4 ْمُكَكِساَنَم مُسْيَصق اًدِاَفا# :ىلاعت هلوق يف

 مغدي 3 نيتملكلا نيتاه ادع امو «[47 :رثدملا] * رس يف ڪک اٿ # : ىلاعت هلوق

 [*5 :ةبوتلا] مها # :هلاثمو «ءارقلا رئاسك راهظإلاب هأرق لب «هيف يسوسلا

 .هنأشب ينعو «هب متها :ءيشلاب لفحت )١(

 .ءابلاو ءابلاك ًامسرو أمسا نيفرحلا لثامت وه :لثامتلا (۲)
 .فاكلاو فاقلاك ةفصو ًاجرخم نافرحلا براقتي نأ وه : براقتلا )

 . ءاطلاو ءاتلاك ةفص افلتخيو ًاجرخم نافرحلا دحتي نأ وه :سناجتلا )٤(

0 



 ٣ اًمِهُيَتَملك ىف نیلثم نم ناک امو 0

 و 0 ساو ر  2 eس أَو

 ةملكلا لوأ امهيناثو «ةملك را امهلوأ ناك نأب نيتملك ىف نالثملا ىقتلا اذإ

 يف هناكسإ دعب كرحتملا لوألا فرحلا ماغدإ بجيف «نيكرحتم اناكو ءاهيلت يتلا

 :هلاثمو ءًاكرحتم مغدملا لوألا فرحلا لبق ام ناكأ ءاوس ًالصو يسوسلل يناثلا

 لبق ام ناك مآ ۷ :ةيوعلا] 4 ميول لع عمو » [15 :ةرقبلا] * مهيأ َنيَباَم ُملْعي

 ناك مأ [" :ةرقبلا] 4ىدههف : هلاثمو ءدم فرح وهو ًانكاس مغدملا لوألا فرحلا
 ا ۾

 .[]4 :فارعألا] فعلا ًأووفعلا لح 9 : هلاثمو ًٌاحيحص ًانكاس

 القم وأ ةَسيونَت يليتْكُملا وأ بطاَحُم وأ ربْخُم ات نكي ْمَل اَذِإ ٠
 ه ورس

 الم ثانقيم مَ ًاضيأو ميل  ٌعِساَو هر تنأ ابار ثنُكك ١
4 

 : يهو «ماغدإلا عناوم مظانلا ركذي

 ام هلاثمو :ملكتملا ىلع ةلاد يأ «ربخم ءات نيلثملا نم لوألا فرحلا نوكي نأ -

 ٤١[. :أبنلا] ايرث تك لِي ا : مظانلا هركذ

 َتأَقَأ # < مظانلا هركذ ام هلاثمو ءبطاخملا ىلع ةلاد ءات لوألا فرحلا نوكي نأ _

 ۹٩[. :سنوي] سالا هرن

 # ٌركِيِلَع ٌعِساو# : مظانلا هركذ ام هلاثمو «نيونتلاب ًانورقم لوألا فرحلا نوكي نأ -

 ۲١١[. :ةرقبلا]

 ٤ - مظانلا هركذ ام هلاثمو ءآددشم : يأ .ًالقثم لوألا فرحلا نوكي نأ :

 :فارعألا] دبر ٠٤١[.

 ر كَ
 تلقیم

 ىف لوألا فرحلا راهظإ بجو «تالاحلا هذه ىدحإ تدجو اذإف :هيلعو

 “اجل اًهلْبق ئَفخُت نوُنلا ذإ ولك كنب ٍفاَكلا يف اوووف ذو ۷

 .اهتروص ىلع اهئاقبب ةملكلا لمجتل :يأ )١(
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 اهومغدي مو .4 كازو ت فاك ءيسوسلا نع ريبكلا ماغدإلا ةادر را دقل

 تيفخأ نونلا نأ يأ المجتل اهلبق ىفخت نونلا ذإ :لاقف كلذ ەت : مظانلا نيب مث

 .اهماغدإ عنتماف اهدعب ديدشتلا بعصيف «فاكلا دنع

 فاكلا تراص «ماغدإلا نم بيرق ءافخإلاو «تيفخأ امل نونلا نأ :رخآ ليلعتو

 ءاهماغدإ عنتماف «ماغدإلا عنتمم وهو ءددشملا فرحلاك تراصف اهيف مغدم اهنأك

 .اهراهظإ بجوو

 ساكو چ م off ه6 2ع و عى ف . سهر ورسم ر
 هلالعم هيف فذحلا لجال ىمس عصوم لك يش ناهجولا مهدنعو -۸

 الخلا بْيَط ملاع ْنَع کل ليو ًابذاَك كي ْنِإو ًاموُرْجَم غّترَيك ۹

 :امه ورمع يبأ نع يسوسلل ريبكلا ماغدإلا ةاور لع نايرايتخا ناهجو زوجيو

 ةملك يف فذحلا بيسب عضوم يف نايقتلي نيلثم لك يف كلذو «ماغدإلاو راهظإلا
 . اللَعُم فئذحلل ىمسو .ةدحاو

 : يهو «مظانلا اهركذ تاملك ثالث يف ميركلا نآرقلا يف كلذ عقوو

 لبق ةملكلا لصأف «[45 :نارمع لآ] اً مسول ريع عتبي نمو # : ىلوألا ةملكلا

 نمف «نالثملا ىقتلا «مزجلل تفذح املف «نيلثملا نيب ةلصاف ءايلاف * ىغتبي# : مزجلا

 م ل ےس

 «نوكي» : ةملكلا لصأ ۸: رفاغا#ةيِذَك ل ابن كس نإ : ةيناثلا ةملكلا

 واولا تفذحف ءواولاو «نونلا :نانكاس ىقتلاف «نونلا هل تمزجف «مزاجلا لخد مث

 .نالثملا ىقتلاف ًافيفخت نونلا تفذح مث ءامهئاقتلا نم صلختلل

 تفذحف «ولخي» : ةملكلا لصأ «[4 :فسوي] يكي هجو كل لحي ل : ةثلاثلا ةملكلا

 .نالثملا ىقتلاف ءرمألل ًاباوج لعفلا عوقو وهو «مزاجلل واولا

 مامإلا وهو «ملعلا ريزغ قلخلا نسح الخلا بيط ملاع نع يورم كلذ لكو
 . يسوسلا

 ت يبا ساس ل ت 07 2 ټه ےس 20 ا ا

 السْرأ كش ال ماَغدإلا ىلع يفالخ الب ْنَم موق اي مٿ يلام .موق ايو ٠



 ىلإ مح ذأ حل ام مومو ### :امه نيتملك يف يسوسلل ماغدإلا يف فالخ ال

 «[۳۰ :دوه] معو نإ هَل نم فرصتي نَم مومو 9 014١ :رفاغ] € ٍراَثلَآ ىلإ َتوُعَدَتَو ةا
 نأ مهوتي دق امل ءامهيف يرجي ال ماغدإلاو راهظإلا زاوج نم قباسلا فالخلا نأو

 نيتملكلاو ٠4 اني ملْسِوْلا رح عتبي نمَو# :ىلاعت هلوقب ناتقحلم نيتملكلا نيتاه

 نوكتف «يل ام يموق ايو :لصألا ذإ ؛نيتملكلا نم ءايلا فذح ىلإ ًارظن «نييرخألا

 نم فذحي مل ذإ غتبي لثم تسيل موق اي ةملك نأل ؛ثالثلا تاملكلاك ةلتعم ةملكلا

 لب «ةملكلا ةينب نم تسيلف اهنم ةفوذحملا ءايلا امأو «ةلتعم تسيلف ءءيش اهلوصأ

 تناكف «فحاصملا نم تفذحو «ىحصفلا ةغللا ىلع فذحت ىهو «ةلقتسم ةملك

 ۰ . مدعلا ةلزنمب

 .دييقت ريغ نم مكحلا هيف قلطأ نيتملكلا يف ماغدإلا قالطإو

 الجنت ْنَم ُهَدَر فور ليلق هِنوكل طول لآ موت راهظإو ١

 ًالّمْمال حص اذإ هينا ٍلالمِإب  رهظُم ّجح ولو اديك كل ِماَعْدِإِب ١

 4و لاء :ةملك يف ماللا راهظإ ىلإ يسوسلا نع ماغدإلا ةاور ضعب بهذ

 طرش ققحت عم اهدعب ماللا يف اهماغدإ مدعو ء[١۳ :رمقلاو 255 :لمنلاو ٥۹ :رجحلا]

 مظانلا راشأ هيلإو ءةملكلا هذه فورح ةلق :كلذ يف مهتجحو «يسوسلل ماغدإلا

 . .فورح ليلق هنوكل طول لآ موق راهظإو :هلوقب

 : نيرمأب هتلزنم هيف تقتراو «ملعلا لهأ نم ٌهبعك الع ْنَم جاجتحالا اذه در دقو

 :ىلاعت هلوق يف فاكلا يف فاكلا ماغدإ بوجو ىلع عامجإلا :لوألا رمألا

 ةعناملا ةلعلا تناك ولف ««طول ل ١ نم ًافورح لقأ هنأ عم [5 : :فسري] اك کل

 لاَء : عنم نم ىلوأ ماغدإلا نم 4 اَدِّي كلل : عنم ناكل ؛فورحلا ةلق يه ماغدإلل

 ماغدإلاب اهل ةقالع ال فورحلا ةلق نأ ىلع كلذ لدف «هنم ًافورح لقأ هنوكل < طو

 ايب يبنلا نع ةحيحصلا ةياورلا كلذ درم نأو «راهظالاو

 لاَءإظو ةملكلا هذه نيب قرف الو .مَهَلاق 8 :ماغدإ ىلع عامجإلا : يناثلا رمألا

 هدر :هلوقب ملعلا يف نيخسارلا در ىلإ مظانلا راشأ دقو «ةدحاو ةلزنمب امهف «#طوأ

 . .ًاديك كل ماغدإب . . .البنت نم
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 ريغت دق هفورح يناث نأب ( لول لاء : ظفل يف راهظإلاب نولئاقلا جتحا ولو

 ىلع دراوتي نأ نم ًافوخ هنع لدعف «رييغتلا نم عون ماغدإلاو «ةرم دعب ةرم لالعإلاب
 لهأو «ةغللا لهأ دنع ةحيحص مهتجح تناكل «ةريثك تارييغت فورحلا ةليلق ةملك

 هذه يف ماغدإلا نإف ؛ةحيحصلا ةياورلا ةملكلا هذه يف لصألا نإف ؛اذه عمو «ءادألا

 . لمعلا هيلع يذلا وهو «هب ذوخأملا هيلع لَّوَعُملا حيحصلا وه ةملكلا

 الدب واو ْنِم ِسََّنلا ضع لاق دقو اًهَلْصَأ ءاَم ِةَّرْمَم ْنِم ُهُناَدْبِإَف ١ ا ل

 يف دروأو «رييغت نم اهيلع أرط امو مول لاَ :ةملك لصأ اهدعب مظانلا ركذ

 : نيبهذم كلذ

 تلدبأف ءةنكاس ءاهب :«لهأ» اهلصأ نأ وهو «هيوبيس بهذم :لوألا بهذملا

 ىلع صنت يتلاو ةيفرصلا ةدعاقلا ىلع ءانب ًافلأ ةزمهلا تلدبأ مث «ةنكاس ةزمه ءاهلا

 نم دم فرح ةيناثلا ةزمهلا لادبإ بجیف ؛ ةنكاس امهيناثو «ناتزمه تعمتجا اذإ هنأ

 نم هلادبإف :هلوقب هيلإ راشأ يذلا وهو ءانه فلألا يهو «ىلوألا ةزمهلا ةكرح سنج

 . اهلصأ ءاه ةزمه

 تكرحت املفا «لاق» : يف ف امك واولا حتفب ب أ اهلصأ نأ | وهو يناثلا بهذملا

 ا

 ًاللَع ٌدَملاِبَ مهظُي ْنَم 79 و ْمْعْدَأَق سَو وک ٌءاَه موُمْضَملا وُ ُواَوَو 5

 7 سكر ساقه م مم 0 و وَ 5 2 07 ٤

 الّوع دملا ْئلَع ْنَم يِحْنُي قر الو هوسځنو ُهوُمْعْدَأ موي يتاَيَو 16

 : هلاثمو ؛واولا يف ءاهلا مومضملا ؛وه١ : ظفل نم واولا ماغدإ يف ءادألا لهأ فلتحا

 ء[04 :ماعنألا] 4 ديو وه الإ املي ال  ء[١۷ :لحنلا] € رمي سو وه یوسي له
 : نيبهذم ىلع [۲۷: لمنلا] اهل نم َرلِْلأ اتوا و من »

 اهلثم يف اهماغدإ ىلإ يسوسلا نع ءادألا لهأ روهمج بهذ :لوألا بهذملا

 ةدعاقلا قابطنال :يأ «ريبكلا ماغدإلا باب يف ةماعلا ةدعاقلاب ًالمعو بابلل ًادرط
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 وه واوو) :هلوقب اهماغدإب مظانلا رمأ دقو «نيتملك يف نيلثامتملا ماغدإل ةماعلا

 .(مُعْدَأَف نمو وهك ءاه مومضملا

 ىلإ يدؤي الئل اهراهظإ ىلإ يسوسلا نع ءادألا لهأ ضعب بهذ : يناثلا بهذملا
 اهلبقو تنكس اذإف اهناكسإ نم دب الف واولا ماغدإ ديرأ نإ هنإف ؛دملا فرح ماغدإ
 .هفذح ىلإ يدؤي هماغدإ نأل ؛عامجإلاب مغدي ال دملا فرحو «دم فرح ريصت ةمض

 نمو :لاقف بهذملا اذه ىلإ مظانلا راشأ دقو ۹٦[« :ءارعشلا] «اهيف مهو اولاق# :هلاثمو

 .اللع دملابف رهظي

 مهنأب يناثلا بهذملا باحصأ ةجح فعض هدعب يذلا تيبلا يف مظانلا نيب مث
٠. 
 راق ص سا

 «[١1:هط] سومل يدون # «[154 :ةرقبلا] موب فأي # : لثم يف اهلثم يف ءايلا اومغدأ
 ءءاهلا مومضملا وه ماغدإ ىلع بترتي ام روظحملا نم هيلع بترتي ماغدإلا ةلاح يفو

 امهدحأ ماغدإف ؛امهنيب قراف الف ءايلا يف دوجوم واولا يف ردقملا دملا ذإ «ةدحاو ةلعلاف

 ليلعت ضقن ىلإ مظانلا راشأ دقو «هيلع ليلد الو هل غوسم ال ٌمُكحَت رخآلا راهظإو
 : هلوقب َنيرهظُملا

 ًالوع دملا ىلع نم يجني قرف الو هوحنو هومغدأ موي يتأيو

 . طقف ماغدإلا وه ريسيتلاو ةيبطاشلا قيرط نم يسوسلل هب ءورقملا نإو ءاذه

 ًادحاو ًالوق ماغدإلا هيف نإف ؛اهنكاس نع ًازارتحا ءاه مومضملا مظانلا ديق دقو

 امك ماللا وأ ءافلا وأ وأولاب ةقوبسملا وه ءاه نكسي يسوسلا نأل كلذو «يسوسلل -

 : يه «تاملك ثالث يف عقو دقو « يتأيس

 .[1717 :ماعنألا] 4 مهّتلَو وهو ل : ىلوألا ةملكلا

 ٦۳[. :لحنلا] مملو وهف # :ةيناثلا ةملكلا

 ١[. :ىروشلا] مهب مقا وشو :  ةفلاثلا ةملكلا .

 الهمم ُدِهْظُي وه ًالضا وا ًانوكش  ٌضِراَع ِءاللا يف ُءاَيلا نس َلْبَقَو 5

 4 ضيحمْلا ّنِم نسيب ىتتلأو * : ىلاعت هلوق يسوسلاو يرودلا يتياور نم ورمع وبأ أرق

 .ةزمهلا دعب ءايلا فذحب ٤[ :قالطلا]

 :ناهجو كلذ دعب ةزمهلا يف هلو
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 .رصقلاو دملا عم َنْيب َّنْيَب اهليهست :لوألا هجولا

 هجولا اذه ىلعو «نينكاسلل عبشملا دملا عم ةنكاس ءاي اهلادبإ : ىناثلا هجولا

 اذهو «كرحتم :يناثلاو «نكاس :لوألا :نيتملك يف نيلثامتم نيفرح عامتجا بترتي

 ءةنكاسلا ءايلا هذه راهظإب «لادبإلا هجو ىلع أرقي يسوسلا نب مظانلا نيب دقو

 .اهماغدإ عنتميف ةضراع اهسفن يه وأ ضراع اهنوكس نأب : كلذ ببس ركذو

 قابطناو بابلل ًادرط اهماغدإ ىلإ ءادألا لهأ نم يبطاشلا مامإلا ريغ بهذ دقو

 .هيتياور نم ورمع يبأو يزبلل امهب ءورقم ناحيحص ناهجولاو «هيلع ةماعلا ةدعاقلا

 ال ال ال
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 نيتملك يفو ةملك يف نيبراقتملا نيفرحلا ماغدإ باب - ٠

 ًالتْخُم ٍفاَكلا يف فاق ُهُماَعْدِإَف اَبَراَقَت اهيف ٍناَنْرَح ٌدّملِك نو ا

 ا دشتون تم ةقا اإ امو ١
e2 27 ا و ٌّس ف  

 نإو :هلوقب كلذ ىلإ مظانلا راشأ دقو «فورحلا ةيقب مغدي الو ..ماغدإلا بوجو

 .التجم فاكلا ىف فاقلل هماغدإف ابراقت اهيف نافرح ةملك

 :نيطرشب كلذو

 .ًاكرحتم ًافرح فاقلا لبق ام نوكي نأ :لوألا طرشلا

 . عمج ميم فاكلا دعب نوكي نأ : يناثلا طرشلا

 ءماغدإلا عنتما نيطرشلا دحأ فلخت اذإو ءماغدإلا بجو ناطرشلا ققحت 2 اذإف

 : هلوقب يبطاشلا راشأ نيطرشلا ىلإو

 ٌدلَلَخَت ميم ٍفاَكلا َدْعَبو ٌنيِبُم ارحم هلا اإ دق

 4ک ط 010 :ةدئاملا]4مُكّفتاَو ء١۳ :سنوي]€ مکرر ال : كلذ ةلثمأ ركذ مث

 7١[. :ةرقبلا]

 4 قلتم # : لوألا طرشلا ٍدَقَف لاثمف :نيقباسلا نيطرشلا ِدَقف ةلثمأ ركذ مث

 :يناثلا طرشلا ٍدَّقف لاثمو «رهظأ مكقاثيمو :مظانلا راشأ هيلإو ٦۳[« :ةرقبلا]

 . ىلجنا كقزرنو : مظانلا راشأ هيلإو 08187 :هط] 4کرد

  32 ۰ oهج 2 ُ م ها يا ورک 0 4

 القنا عمجلاو ِثِيِنَأَتلاِبو قحا لق نكقلط ميرحتلا يذ ْماَعْدِإَو ٤-

 يف فاقلا ماغدإ :ناهجو [5 :ميرحتلا] 4 َنْكَفَلَط :ىلاعت هلوق يف يسوسلل

 0 .اهراهظإو «فاكلا

 سنوي] € مُكَفْرَرَي # :ىلاعت هلوقك ةريغ ماغدإ نم ىلْوَأ وهف ماغدإلا هجو امأو

 ىلوأ هماغدإ ناك لقثأ ظفللا ناك املكو «فيفختلا ماغدإلا نم دوصقملا نأل ١

1¥ 



 لبق ام كرحت هنأ وهو لوألا طرشلا هيف ققحت ميرحتلا ظفلو «لّمثلا يف هنود وه امم

 لقثأ وه ام اهماقم ماق هنكلو ء«ميملا دوجو وهو «يناثلا طرشلا هيف َدَّمفو «فاقلا

 ةددشملاو ةددشم ىهو «نوكسلا نم لقثأ ةكرحلاو «ةكرحتم اهنأل ؛نونلا وهو ءاهنم

 ىلع ةلاد ةففخم ةنكاس يهف ميملا امأو «ثينأتلا ىلع ةلاد يهو «ةففخملا نم لقثأ

 الإو «ةياورلل ليلعت اذه لك «هريغ نم ماغدإلاب ىلوأ 4َنْكَفَلَط : ظفل ناكف «ريكذتلا
 . لَك يبنلا نع ةحيحصلا ةياورلا دورو كلذ يف لصألا نإف

 ولا ىلع ُدْمَب ِتيبلا مْلِك َلِئاَرَأ ٌمِغْدُمَت ِنِئيمْلِك اتوي اَمْهََو 5
2 

 ك
 الج دق هم ىأَس نسخ اَذ ناک ئَون ٍنَض اود ْمُر اهب ًاسفت قضت مل اقش ٦-

 ةملكلا رخآ امهدحأ نوكي نأب نيتملك يف نابراقتملا نافرحلا عمتجا اذإ امأ

 ناك اذإ ًالصو يناثلا يف لوألا مغدي يسوسلا نإف ءاهيلت يتلا ةملكلا لوأ يناثلاو

 «ىناثلا تيبلا تاملك لئاوأ ىف ةروكذملا رشع ةتسلا فورحلا دحأ لوألا فرحلا

 لاذلاو فاكلاو ءاثلاو داضلاو لادلاو ءارلاو ءابلاو نونلاو ءاتلاو ماللاو نيشلا» :ىهو

 .«ميجلاو فاقلاو ميملاو نيسلاو ءاحلاو

 َالَّفَتَيُم الو ًاموُرْجَم سلل امو بطاح اَن رُکي وأ ْنَوَنُي مل اإ ۷

 : يه ةعبرأ اهدعب اميف ةقباسلا فورحلا ماغدإ طورشو

 عنتما ًانونم ناك ولف «آنونم مغدي يذلا لوألا فرحلا نوكي الأ :لوألا طرشلا

 .[1 :رمزلا] ثلث ملط يف # : هلاثمو «هماغدإ

 : هلاثمو «مغدي مل بطاخم ءات ناك نإف «بطاخم ءات نوكي الأ : يناثلا طرشلا

 يف عقي ملو 7١[0 :ءارسإلا] «اًنِيِط َتَقَلَح 8 ء[١٤ :صصقلا] ايوا تنكح امو ل

 . مظانلا هركذي مل اذهلو «براقم فرح دنع ملكتم ءات نآرقلا

 : هلاثمو «هماغدإ عنتما ًاموزجم ناك نإف ًٌاموزجم نوكي الأ : ثلاثلا طرشلا

 . عضوملا اذه ريغ نآرقلا يف سيلو «[157 :ةرقبلا] املأ تمس وُب لَو 9

 دشا # :هلاثمو «هماغدإ عنتما ًاددشم ناك نإف ًاددشم نوكي الأ : عبارلا طرشلا

 .[0؟ :هط] 4 قر لضیال # 7٠١[« :ةرقبلا] اڪ
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 .راهظإلا بجوو «ماغدإلا عنتما طورشلا هذه دحأ دجو اذإف
 الخ ٍفاَقلا یف َوْهَو فاق فاکلا یفو ْمُعْدُم هاَح ىذا رآثلا نع حوحو ۸

  يِزَ
 - ٍ 02 س و 2 ر 2 3 و 3 ت ےل

 القآ لبق يذلا فْرَحلا نكس اذإ اًرهظأو ًاروصق كل ِءئش لك قلخ ۹

 ءاهتلثمأ نايب عم رشع ةتسلا فورحلا هيف مغدت يتلا عضاوملا ركذب مظانلا أدب

 هل حمسي ام بسحب كلذ ركذ هنكلو «قباسلا تيبلا يف هركذ يذلا بيترتلا مزتلي ملو

 | : يلاتلا وحنلا ىلع كلذو ءمظنلا

 نع حرر نَمَف © : ىلاعت هلوق وهو .دحاو عضوم يف وهو «نيعلا يف ءاحيلا ماغدإ ١

 * ٍبصْنلا َلَع حيد اَمَو # :هلاثمو ءرهظمف هاوس امو 21185 :نارمع لآ] € راگلآ
 ےس ےس ص ےس ےیل

 4١[. :هط] ويلعن نَل # «[۳ :ةدئاملا]

 فاكلا ماغدإو ء[۲ :ناقرفلا] ویس لَ َقَلَعَو » : هلاثمو «فاكلا يف فاقلا ماغدإ - ۲

 نآرقلا يف يرجي مكحلا اذهو ء[١٠ :ناقرفلا] اوصف كل # :هلاثمو «فاقلا يف

 ًانكاس ناك نإف ؛ًاكرحتم مغدملا فرحلا لبق يذلا فرحلا نوكي نأ طرشب «هلك

 وکرتو # ۷٩ :فسوي] # ٌمِيلَع يلو ى لڪ قوق :هلاثمو .ماغدإلا عنتما

 نكس اذإ ...ارهظأو :هلوقب مظانلا هيلإ راشأ يذلا وهو ١ :ةعمجلا] © امي

 .البقأ لبق يذلا فرحلا

 ءالعتسا ةفص هعم ىقبت ال ضحم لماك ماغدإ فاكلا يف فاقلا ماغدإ نإو ءاذه

 باب نم وهو - ۲١[« :تالسرملا] 4 قلن لأ :يف فالخلا عقوو «فالخ الب فاقلا

 :امه ءادألا لهأ دنع ناهجو اهيفو «- ريغصلا ماغدإلا

 .هب ذوخأملا روهشملا وهو «ءالعتسالا ةفص فذحب ضحم ماغدإ :لوألا هجولا

 | . فاقلا ءالعتسا ةفص هيف ىقبت صقان ماغدإ : يناثلا هجولا

 النت ذَف ُهَأْطَّش جرحا لبق نيو  ٌمَهَدُم ميجلا جرت جراعَملا يِذ يفو ٠-
 ب جراتملا ىذ # :ىلاعت هلوق يف ءاتلا يف :نيعضوم يف نيفرح يف ميجلا ماغدإ - ۳

 ء[۲۹ :حتفلا] 4َس رخل » : ىلاعت هلوق يف نيشلا يفو ء[٤-٣ : جراعملا] رَ

 . نيفرحلا نيذه ريغ يف ميجلا مغدت الو «ميركلا نآرقلا يف امهل ثلاث الو
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 الث ًامَعْدُم ْمِهِنْأَش ضخبل َداَضو  ٌمَعْدُم ٍشْرَعلا يذ ُنيش ًاليبَس َدْنِعَو ١
 : 1 كا و ِ ديف ياو ر

 ًالَّضَوَت ٍفآلتخاب ايش ُسأَرلا هل -مَعْدُمو سوفتلا نيس تجوز يفو 5
 ديس شما ىذ ل اَوَعَتبأَل * : ىلاعت هلوق وه دحاو عضوم يف نيسلا يف نيشلا ماغدإ - ٤ هرم

 ]۲ :ءارسإلا]

 ل ا ص ر ارس

 ِضَمَبِل كوذَّكَسا اذإق # :ىلاعت هلوق وه دحاو عضوم يف نيشلا يف داضلا ماغدإ 5

 .[15 :رونلا] هنأت
 مس نه معقم جاع 8 5 - . . 1 . .٠

 تجوز سوفنلا اَذِإَو # :ىلاعت هلوق وهو «دحاو عضوم يف يازلا يف نيسلا ماغدإ ١

 فلخب ٤[« :ميرم] «اًبْيَس سرلا :ىلاعت هلوق يف نيشلا يفو «[۷ :ريوكتلا]

 .راهظإلاو ماغدإلا هنع يور دقف «هنع

 ج ظ ص ز ثٿ ض شا دذ س ت
 لج رهاظ ُهقذص ٌدْهُز َمَماَمَص ًاذش اکذ لْهَس ُبْرثت ملک لاَدللَو -٠؟

 ًالَمْعاَو ُهْملْعاَم ِءاَّنلا ريب فركب 2 ٍنِكاَس َدْمَب ةَحوُنْفَم ْمَعَدَُ ملو 4

 يف ةروكذملا تاملكلا لئاوأ يف ةعومجملا يهو «فرحأ ةرشع يف لادلا ماغدإ - ۷

 : يلاتلا وحنلا ىلع يهو «تيبلا

 .[۱۸۷ :ةرقبلا] *َقَْي دِجِدَسَمْلا # : ىلاعت هلوق هلاثمو «ءاتلا -

 ١١١[. :نونمؤملا] نييس ددع :  ىلاعت هلوق هلاثمو : نيسلا -
 ع رر

 . 1417 :ةدئاملا] كلَ دْبَلَملَو # : ىلاعت هلوق هلاثمو «لاذلا -

 .[75 :فسوي] هاش َدِهَّسَو # : ىلاعت هلوق هلاثمو «نيشلا -

 ٠١[. :تلصف] #ةاَرَص دعب # :ىلاعت هلوق هلاثمو «داضلا -

 .118 :ءاسنلا] )بادی # :ىلاعت هلوق هلاثمو «ءاثلا

 .[۲۸ :فهكلا] «ةَسيِز ٌدبِرَت 8 : ىلاعت هلوق هلاثمو «يازلا -

 .[۷۲ :فسوي] عاوص ديف # : ىلاعت هلوق هلاثمو ءداصلا

 ١١[. :ةدئاملا] (.هماظ دعب رم # : ىلاعت هلوق هلاثمو ءءاظلا -

 ۲١١[. :ةرقبلا] ولاج د ئاد : ىلاعت هلوق هلاثمو «ميجلا -

 دعب ةحوتفم نوكت الأ ةقباسلا فورحلا نم اهدعب اميف لادلا ماغدإ طرشو
 «[۲۰ :ّص] 4 َنَصَيَلُس دوادل  :هلاثمو «ماغدإلا عنتما نكاس دعب تحتف نإف «نكاس عاش سو صر
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 ص دب طو 60+ :ابس] 4 اش دیاد لاءطو «[۱۳ :ملقلا] <42 يير كلذ دب و

 ٠١[. :دوه] «اي) ُدَنَسَم
 .[6* :تلصف]

 دعب ةحوتفم تناك ولو ءاهدعب اميف مغدت لادلا نإف ناعضوم كلذ نم َينئتساو

 :امهو ( نكاس

 ۳ ےس س ا ےس 00 1 5 8
 ١١۷[ :ةبوتلا] ميري ددا ڪام رمي ارم © : لوألا عضوملا

 ١ :لحنلا] اهر يكسر دب # : يناثلا عضوملاو

 ًاللهت هنَع ٍناَهْجَو فرحا يفو اَهْؤاَت مَع

 َالَع ٌةَفِئاَط تالو لا اد تآ لو لق ارل م هُ َةاَرْوَتلا لت ْعَمَق 7

 الَهَس َماَعْدإلا رشكلاو ِهناَضْقْنو هب اطَخل اوُدَهْظَ ًائْيَش تلج يفو -۷

 اهيف ماغدإلا نأل ؛ءاتلا الإ ؛لادلا اهيف مغدت يتلا ةرشعلا فرحألا يف ءاتلا ماغدإ -

 فرح وهو .«لادلا ىلع دئاز يف ًاضيأ مغدتو «نيبراقتملا ال نيلثملا ليبق نم

 : يلاتلا وحنلا ىلع يهو «ًارشع فرحألا نوكتف ءءاطلا

 « تركت ةَكَّوَّللا » : ىلاعت هلوق هلاثمو «نيلثملا ليبق نم تناك نإو ءاتلا

 . [۷ :لافنألا]

 ٥۷[. : ءاسنلا] © رخ دنس ٍتحِلصلَا # :ىلاعت هلوق هلاثمو «نيسلا

 ١[. :تايراذلا] «اورَدِتَيِرَّذلَاَو :  ىلاعت هلوق هلاثمو «لاذلا

 ٤[. :رونلا] كهانبْه ِةَميرَأي # : ىلاعت هلوق هلاثمو «نيشلا -

 ١[. :تايداعلا] «احبَص ٍتيِدئمْلاَو 8 :ىلاعت هلوق هلاثمو «داضلا

 . [9* :ةدئاملا] مث تحصل ل :ىلاعت هلوق هلاثمو «ءاثلا

 . [۲ :تافاصلا] 4 تج » : یلاعت هلوق هلاثمو «يازلا -

 .[* :تايداعلا] #اًسص ٍتَريِغَملَف # : ىلاعت هلوق هلاثمو «داصلا

 .[۹۷ :ءاسنلا] «ىيلإع ةكيكتلا مو دول 8 :ىلاعت هلوق هلاثمو ءءاظلا

 .[7 :رونلا] لج ةي : ىلاعت هلوق هلاثمو «ميجلا

 155 :لحتلا] نط هكهتملا » :ىلاعت هلوق هلاثمو «ءاطلا -
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 لادلا ماغدإ يف هطرتشا ام فرحألا هذه يف ءاتلا ماغدإ يف مظانلا طرتشي ملو

 فرح يهو الإ «كلذك عقت مل ءاتلا نأل ؛نكاس دعب ةحوتفم مغدت ال اهنأ نم ءاهيف

 يف امكو «[۳۹ :فهكلا] )كنج َتَلَخَدا# :ىلاعت هلوق امك هؤانثتسا قبس دقو «باطحخ

 ۳٦[. :هط] 4 َكَلْؤُس تيتو دك ¥ :ىلاعت هلوق

 وهو ءدحاو عضوم يف كلذو «هماغدإ يف فالخ ال يذلا وهو :لوألا مسقلا

 11٤[. :دوه] « قرط َهرَكََصلَا ِقَأَو 5 :ىلاعت هلوق

 تيبلا يف اهددع يتلا عضاوملا يهو «فالخلا هيف لقن يذلا وهو : يناثلا مسقلا

 : يلاتلا وحنلا ىلع يهو ‹ثلاثلاو ىناثلا

 عم :مظانلا راشأ هيلإو «[0 :ةعمجلا] درول أولي يذلا لَم # :ىلاعت هلوق ١-

 ها . . .ةاروتلا اولمح

 مث :مظانلا راشأ هيلإو 1۸۳ :ةرقبلا] « رغ م لكلا اونو ۷ : ىلاعت هلوق -؟

 ....لق ةاكزلا

 .[؟5 :ءارسإلا] مح رشا ا5 تاو # :ىلاعت هلوق +

 : مظانلا راشأ هلبق يذلاو هيلإو ء[۳۸ :مورلا] «ْمَّقَح كرما اتاق ا : ىلاعت هلوق - :

 .لا اذ تآ لقو

 : مظانلا راشأ هيلإو 26٠١١ :ءاسلا] *ىَرْخَأ ٌةَقِاَط ِتَأَنْلَو 8 :ىلاعت هلوق -ه

 يفو :مظانلا راشأ هيلإو ء[۲۷ :ميرم] 4 اًيِرْف امس ِتّْمِح َدَقَلا» :ىلاعت هلوق -5

 هئات نوكب راهظإلا هجو ليلعتو «ماغدإلاو راهظإلا عضوملا اذه يف نأ نيب مث
 :هلوقب راشأ هيلإو «لعفلا نيع فذحبو «هباطخل اورهظأ :هلوقب راشأ هيلإو باطخلل

 . . هناصقنو

 تمع غدأف ‹ ليقث رسكلاو «ةروسكم باطخلا ءات نوكب هليلعتف ف «ماغدإلا هجو امأو

 .اهماغدإ لهس يذلا وه ءاتلا رسكف ءاهب قطنلا لهسيل
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 : نيعضوم يف عقاو وهو ءءاتلا حوتفم حارخاإل ءاتلا رسكب «تئج» ديقو

 7١[. :فهكلا] «اَرَمِإًمْعَسَتْسِعَدَقَل # :لوألا عضوملا

 نيعضوملا نيذه ىف ءاتلاف ء[٤۷: فهكلا] 4کی اس تن دق ل : يناثلا عضوملاو

 .باطخ ءات اهنأل ؛مغدت ال

 الَخَدَت لاف ِنيّملا مت ٍداَضلا يفو  اَمْواَن ُلِئاَوَألا َيْهَو ٍةَسْمَح يفو 4

 اذش ءاكذ ءلهس «برت تيبلا تاملك لئاوأ يهو «فرحأ ةسمخ يف ءاثلا ماغدإ 4

 ٠١[. :رجحلا] نورمن ٌثيَح # :ىلاعت هلوق هلاثمو ءءاتلا

 ١١[. :لمنلا] #ُنمِيَلَس تروو # : ىلاعت هلوق هلاثمو «نيسلا

 يف سيلو ٠٤[« :نارمع لآ] ( تلد ٌتبركْلاَو # :ىلاعت هلوق هلاثمو «لاذلا -

 .هريغ نآرقلا

 ٠١[. :ةرقبلا] «اَمتَنْس ٌثْيَح# : ىلاعت هلوق هلاثمو «نيشلا -

 نآرقلا ىف سيلو 14[2 :تايراذلا] «ِفْيَض ُتيِرَح # :ىلاعت هلوق هلاثمو .داضلا

 .هريغ

 ء[١1 :فهكلا] كيس داف :ىلاعت هلوق هلاثمو «نيسلا يف لاذلا ماغدإ ٠
 :ىلاعت هلوق هلاثمو ءداصلا يف لاذلا مغدتو 217+ :فهكلا] € ُمَكِيِيَس داو لو

 .نآرقلا يف ديحولا عضوملا وهو «1+ :نجلا] دمج دخت ام ل

 ًالّرْثُم نّكَسُملا دب احنا اَذإ اًرهظأو اًرلا يف يهو ءار مالّلا يفو 9

 الجسم نحت ئوس ِكيِرْحَت رثإ ىلع اًمهيف مَعَ نوثلا مث لاق ىوس ٠

 ٠١۹[. :فارعألا] الريس # :ىلاعت هلوق هلاثمو «ماللا يف ءارلا ماغدإ ١

 .[۱۱۷ :نارمع لآ] عير ٍلثَمكح ۾ : ىلاعت هلوق هلاثمو «ءارلا يف ماللا ماغدإ 7

 كلذك ناك اذإف «نكاس دعب ًاحوتفم نوكي الأ نيمسقلا نيذه يف ماغدإلا طرشو

 نإ او «[۷۷ :جحلا] 4 ڪام را اوؤصقأو» :ىلاعت هلوق هلاثمو «ماغدإلا عنتما

 : هلوقب مظانلا راشأ طرشلا اذه ىلإ 11+ :راطفنالا] ريت ىتلَرارَل

 فر



 الزنم نكسملا دعب احتفنا اذإ ارهظأو ...............

 نكاس دعب ةحوتفم اهنأ عم «ءارلا يف مغدت اهنإف لاق نم ماللا كلذ نم ىنثتساو

 .[۲۳ :ةدئاملا] «ِنالَجَر لاق © : هلاثمو

 وأ YF] :ميهاربإ] 4 رسو » : هلاثمو ‹كرحتم دعب امهدحأ حتفنا ول امأ

 درس شا رر

 رسكنا وأ ٠١[« :رجفلا] « مرک أ تور ُلوُقَم :هلاثمو «نكاس دعب امهدحأ مضنا

 دنع مغدت ةقباسلا تالاحلاف 4١[« :تلصف] امل رکاب ام : هلاثمو «نكاس دعب امهدحأ

 . فالخ الب يسوسلا

 ذإو# :هلاثمو .كرحتم دعب عقت نأ طرشب ماللاو ءارلا نم لك يف نونلا 7 ٣۳

 . ٠١[ :ةرقبلا] كل مودىل # «[107 :فارعألا] كبر تدا

 مر نا  :هلاثمو «ةحوتفم تناك ءاوس اهماغدإ عنتما نكاس دعب تعقو اذإف

 وأ «[7410 :ةرقبلا] € َكلْزُمْلأ هل كي نأ :هلاثمو «ةمومضم وأ ٠١[« :لحنلا]

 ميهاربإ] # ٌمِهْبَرِندِإِ # :هلاثمو «ةروسكم

 ماللا يف مغدت اهنإف نكاس دعب هنون تعقو نإو «نحن» : ظفل كلذ نم ينثتساو

 . [178 :ةرقبلا] 4َتوُمِلَسُم هل نو © :هلاثمو نآرقلا يف تدرو امثيح اهدعب

 یتختف ِكِيِرْحَ ٍرْنِإ ىلع اهئ ٍلْبَق نم ميلا ُهْنَع نسو -"

 دنع ميملا نكستف «ءاب فرح اهدعب ءاجو «كرحتم فرح ميملا لبق ناك اذإ

 .[4 :قلعلا] كِل ََلَع و ء[۳۲ :مجنلا] (كيرلعأ :  هلاثمو ءاهدنع ىفختو «يسوسلا

 تنكس اذإو «نكست اهماغدإ داري امنيح ميملا نأل ماغدإلا ال نيكستلا اهمكحو

 1١١[. :نارمغ لآ] ول هلل مصعب نمو # :لثم ءاب اهدعب عقو اذإ ءافخإلا اهمكح ناك

 «وْيَب ُمَتِهَّرِإ 8 :هلاثمو ءاهؤافخإو اهنيكست عنتما ًانكاس ميملا لبق ام ناك نإف
 .[؟58 :ةرقبلا] «َتوُل اجي مولا © «[117 :ةرقبلا]

 ًالصأتل لوصألا رذاف ْمَعْذُم ىتآ اًمْتْيَح بذي اب ٌءاَشَي ْنَم ىفو ١" 1 س 1 4 o <" 0 ےل ك ساه ےس س

 لاسم

 الر

 نآرقلا يف تعقو ثيح 4 ُمَمَي نم # ميم يف عوفرملا (بّدعيو# يف ءابلا ماغدإ -

 : عضاوم ةسمخ يف عقاو وهو «ميركلا
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 ر ب راس

 ]۹ : نارمع لآ] اس نم تر :لوألا عضوملا

 .[18 :ةدئاملا] اسس ُثّزَحُيَو : يناثلا عضوملا

 4١[. :ةدئاملا] اسم نم ٌبِزَعُي ال :ثلاثلا عضوملا

 ٤ : حفلا ىو ̀ : عبارلا عضوملا

 ١ :توبكتعلا] ءاي نم بْزَعُي # : سماخلا عضوملا

 4 اي نم ُبْدَمْيَو# :ىلاعت هلوق وهو ؛ةرقبلا ةروس يف يذلا عضوملا امأ

 باب نم نوكي هماغدإو «همغديف ءابلا نوكسب هؤرقي يسوسلا نإف ء[٤۲۸ :ةرقبلا]

 . ريبكلا ال ريغصلا ماغدإلا

 :هلاثمو ء(نم بذعي) ظفل ريغ يف ءميملا يف ءابلا مغدي ال يسوسلا نإف :هيلعو

 .[۱۸۱ :نارمع لآ] 4اَوُلاَفاَم بنك و ۰[ :ةرقبلا] م برص #

 نيبو ءاهريغ يف مد يتلا رشع ةتسلا فورحلا ركذ نم مظانلا ىهتنا املو

 ةلصؤم ةماع دعاوق ربتعت اهنإف اهب ةيانعلا ىلإ ءىراقلا هب ءيسوسلا دنع اهماغدإ

 .هل ريبكلا ماغدإلا مكح ةفرعم يف هيلإ عجري ًاعجرم نوكتل «يسوسلل

 َالَقَنَأ راّتلاو ٍراَرِئألاَك ةَّلاَمِإ ٌضِراَعَوُم ْذِإ ٌماَمْدإلا ُعَمْمَي الو -"*

 وأ نيلثملا هيمسقب ريبكلا ماغدإلل ةماع دعاوق ثالث ضارعتساب اهدعب مظانلا أدب

 : نيبراقتملا

 هلبق ناكو ءاروسكم ناك اذإ مغدي يذلا فرحلا نأ : يهف ىلوألا ةدعاقلا امأ

 ةلامإ نم عنمي ال روسكملا فرحلا اذه ماغدإف «فرحلا اذه رسك ببسب ةلامم فلآ

 مم اوو # :هلاثمو ءدوجوم رسكلا نأكف ؛ماغدإلا اذه ضورعل ًارظن هلبق فلألا

 :نارمع لآ] ار ر رانا َباَذَع اقف ]و ۱۹۳-۱۹٤[۰ :نارمع لآ] € اتر 2 ِراَرَبََل

 ءءارلا تمغدأ اذإف ؛ءارلا رسك ببسب لامت رانلاو راربألا يف فلألا نإف ؛[۱۹۲-١

 لامت الو «لوزي لاحلا هذه يف ةلامإلا بجوم نإف ؛اهنيكست دعب الإ مغدت ال يهو

 نأكف «فلألا ةلامإ عنمي ال هنإف ؛ًاضراع ماغدإلا اذه ناك امل نكلو «ذئنيح فلألا

 :مظانلا لوقو «دوجوم ققحتم ماغدإلاب بهذ يذلا ءارلا رسك وهو «ةلامإلا بجوم
 .ًامئاد ديدشتلا هبحاصي ماغدإلا نأ يأ :القثأ
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 ءابلا عم اهميمو ِءاَب ب ٍرْيَغ يف مرو ممشأو - 71

 ممشأف براقم وأ لئامم فرح يف ًافرح تمغدأ اذإ يهف :ةيناثلا ةدعاقلا امأ

 يف الإ ةرسك وأ ةمض تناك اذإ اهْمرَو «ةمض تناك نإ مغدملا لوألا فرحلا ةكرح
 : يهو «''”مّْرلاو ''”مامشإلاب ةراشإلا اهيف عنتمي روص عبرأ 4 8 3 - 3 0 ١

 4 اير ُبيِصْت # :ىلاعت هلوق هلاثمو ءءابلا عم ءابلا ماغدإ :ىلوألا ةروصلا

 .[65 :فسوي]

 لآ] 2 اق نم نیو :ىلاعت هلوق هلاثمو «ميملا عم ءابلا ماغدإ :ةيناثلا ةروصلا

 ١[. :نارمع

 .[:4 :ديدحلا]4اَم راعي # : ىلاعت هلوق هلاثمو ءميملا عم ميملا ماغدإ :ةثلاثلا ةروصلا

 :مجنلا] نسب أ » : ىلاعت هلوق هلاثمو «ءابلا عم ميملا ماغدإ :ةعبارلا ةروصلا

. 

 نم تناكأ ءاوس ةمغدملا فورحلا يف يسوسلل نأ :ءاملعلا مالك نم ذدخؤيو

 :نيبهذم نيبراقتملا مأ نيلثملا باب

 . ضحملا ماغدإلا :لوألا بهذملا

 ماغدإلا وأ «عبرألا روصلا ريغ يف مامشإلا عم ضحملا ماغدإلا : يناثلا بهذملا

 .ءافخإلاب هنع ُرّبعُي دقو «ةكرحلا ضعبب نايتإلا وهو ؛مْوَّرلا هب دارملاو ءضحملا ريغ

 نكميف هريغ بهذم ىلع امأو «يبطاشلا بهذم ىلع عبرألا روصلا ريغ يف ققحتم وهو

 .نيققحملا بهذم وهو ءًاضيأ عبرألا روصلا يف مورلا ققحت

 ةمومضملا يف نوكي ِمْوَّرلاو «ةمومضملا فورحلا يف الإ نوكي ال مامشإلاو

 .ةحوتفملا فورحلا نالخدي ال مْوَّرلاو مامشإلاو «ةروسكملاو

 فرحلا ةكرح ىلإ ةراشإ عوفرملاو مومضملا فرحلاب قطنلا دنع نيتفشلا مض وه :مامشإلا )١(
 .عمْسُي الو رَّصْنُي هنإف «قطنلا يف هل رثأ ال مامشإلاو ءةمضلا يهو هيلع فوقوملا

 مومضملا لخدي مورلاو «ةكرح ثلثب :مهضعب اهردقو «ةكرحلا ضعبب نايتإلا وه :موّرلا ()
 اننأ ولف ءةحتفلا ةكرح ةفخل «بوصنملاو حوتفملا لخدي الو رورجملاو روسكملاو عوفرملاو
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 ماغدإلا حوتفملا فرحلا يف هل نوكي ورمع يبأ نع يسوسلا نإف :هيلعو

 ٠١[. :فاقحألا] #دهاَسَدِمَسَو # : ىلاعت هلوق هلاثمو «نيبهذملا ىلع طقف ضحملا

 «لوألا بهذملا ىلع مامشإ ريغ نم ضحملا ماغدإلا مومضملا يف هل نوكيو

 «يناثلا بهذملا ىلع مورلا وهو ضحملا ريغ ماغدإلاو «مامشإلا عم ضحملا ماغدإلاو

 ماغدإلا روسكملا يف هل نوكيو «[۳۸ :ًأبنلا] 4 اص ٌدكَيلَمْلاَو 8 :ىلاعت هلوق هلاثمو

 1١17[« :نارمع لآ] «جير ٍلئَمكح # : ىلاعت هلوق هلاثمو ءلوألا بهذملا ىلع ضحملا

 . يناثلا بهذملا ىلع ءافخإلا وهو «مْوَلاو

 « نم َبٌدَعيَو» 2101 :فسوي] اتمر بین # : یلاعت هلوق لثم يف هل نوكيو

 نم ضحملا ماغدإلا ء(٤ :ديدحلا] املي 01+ :مجنلا] يدع 0125 :نارمع لآ]

 بهذم ىلع مْوَرلا هيفو «يبطاشلا بهذم ىلع هيف مور الو «نيبهذملا ىلع مامشإ ريغ

 .يبطاشلا ريغ نيققحملا

 فرح يف زاج طقف نيل فرح وأ «نيلو دم فرح مغدملا فرحلا لبق ناك اذإو

 :هجوأ ةثالث نيللا فرح وأ دملا

 .ًامومضم ناك نإ هعم مامشإلا زاوج عم ءدملا :لوألا هجولا

 .امومضم ناك نإ هعم مامشإلا زاوج عم ءطسوتلا : يناثلا هجولا

 ناك نإ مْوَّرلاو ءًامومضم ناك نإ مامشإلاو مْوَرلا زاوج عم رصقلا :ثلاثلا هجولا

 ١ :ليفلا] لعق تيك 0 [؟44 :ةرقبلا] * َمُمَلَاَقَو# :ىلاعت هلوق هلاثمو ءًاروسكم
 .رصقلاو طسوتلاو دملا :هجوأ ةثالث قباسلا لاثملا يفف

 اميري بین 8 : ىلاعت هلوق يفو

 ةتس هذهف «مامشإلاب وأ مامشإ نودب ضحملا ماغدإلا عم رصقلاو طسوتلاو دملا

 .رصقلا عم ءافخإلا وهو «ضحملا ريغ ماغدإلا : عباسلا هجولاو ءهجوأ

 دملا :ىه «هجوأ ةعبرأ ء[۲ :تافاصلا] )ر ی ترجل :ىلاعت هلوق يفو

 ۰ .رصقلا عم ءافخإلاو « ضحملا ماغدإلا عم رصقلاو طسوتلاو

 الفم نبع ءاقحإلابو زيي كاس حص ل فرح ٌماَقذإَو
 َالَمْشاَت ملِعْلاَو ٍدِلُخْلا مْ ِدْهَمْلا ينو هملظ ٍدْمَب نم مث رمأو وفعلا تح 5١

 : يه فجوأ ة ةعبس ( :فسوي] اسی
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 هيف ءادألا لهألف «نكاس حيحص فرح هريغ يف مغدي يذلا فرحلا لبق ناك اذإ

 : نابهذم

 بهذم وهو «ًاضحم ًاماغدإ هريغ يف مغدي فرحلا اذه نأ :لوألا بهذملا ٠

 . نيمدقتملا

 عمجلا نم هيف امل هب قطنلا رسعي ريسع ًاضحم ًاماغدإ هماغدإ نأ : يناثلا بهذملا

 ىلع هماغدإ نم دارملاف :هيلعو «هنيكست نم دب ال مغدملا فرحلا نأل ؛نينكاسلا نيب

 هيلإ راشأ ام وهو «مؤّرلاب هنع ُرّبعملا هتكرح سالتخاو هؤافخإ نيرخأتملا بهذم
 : ...مرو ممشاو :هلوقب لبق نم يبطاشلا

 ءالصفم قبط ءافخإلابو :هلوقب راشأ هيلإو «نيرخأتملا بهذمب مظانلا ذخأ دقو

 .باوصلاب ءاج دقف ىفخأ اذإ ءىراقلا نأ : يأ

 «نيللاو دملا فرح وهو «حيحص ريغ نكاس هلبق امع «حص)» :هلوقب زرتحاو
 وأ ء[١٠۲ :ةرقبلا] ابر لوق 8و «[74+ :ةرقبلا] < ْمُْهَل َلاَنَقَو # : ىلاعت هلوق هلاثمو

 هماغدإ يف فالخ ال اذهف ١[« :ليفلا] )لعق تيك # :ىلاعت هلوق هلاثمو «نيللا فرح

 . نينكاسلا نيب لصفي يذلا دملا نم هيف امل ًاضحم ًاماغدإ
 ریو و

 وفعلاذخ # :امهو «نيلاثمب نيلثملا نم حيحص نكاس هلبق امل مظانلا لثم دقو
 هل

 .[١١؟١ :ةرقبلا] # كل ام رل نم 199[(2 :فارعألا] 4او

 لعب نم # :ىلاعت هلوق يه «ةلثمأ ةثالثب نيبراقتملا نم حيحص نكاس هلبق امل لثمو

 .[۲۸ :تلصف] 4ل راد 8و ۲۲۹ :ميرم] اص دهل يف 8و «[۳۹ :ةدئاملا] قمل

 ال ال ال
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 یھ ےہ ري
 یی ورک ند سک

 eT ةيانكلا ءاه باب -۷

 لكل كيرلا لبق اتو ناس لبق ٍرمْضُم اه اولِصَي ملو ١-
 الو وأ ٌصصْفَح ُهْمَم ًاناَهُم هينو ْمِهِرِتَك نبال ُنيِكَّْسلا هلق امو ١

 «بئاغلا ركذملا دحاولا ىلع ةلادلا ةدئازلا ءاهلا :ىه ءارقلا دنع ةيانكلا ءاه

 «[05 :نارمع لآ] وذوي : هلاثمو ؛لعفلاب لصتت يهو «ريمضلا ءاهب ءارقلا دنع ىمستو

 :نارمع لآ] ؛ِوَكِكَع # : هلاثمو «فرحلابو «[؟5 :تايراذلا] ءولهأ # :هلاثمو ءمسالابو
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 مظانلا ربخأ فورحلا نم اهدعب امو اهلبق ام بسحب تالاح عبرأ ةيانكلا ءاهلو

 : يهو ءاهمكحب

 دعبو كرحتم لبق يأ «نيكرحتم نيفرح نيب ةيانكلا ءاه عقت نأ :ىلوألا ةلاحلا

 «[؟4 :رشحلا] توسل ف اَمّمَل و 70[0 :مورلا] 4َنُيِمَق مل زك :هلاثمو «كرحتم
 تناك اذإ واوب ءارقلا لكل اهلصو وه ةلاحلا هذه مكحو ۲١[« :َسَبَع] مف مام او

 كيرحتلا هلبق امو :هلوقب ةلاحلا هذه ىلإ راشأ دقو «ةروسكم تناك اذإ ءايبو «ةمومضم

 .الصو لكلل

 :ةرقبلا] © ٌكللَمْلأ هل # :هلاثمو «نكاس َلبقو كرحتم دعب عقت نأ :ةيناثلا ةلاحلا

 ءءارقلا لكل اهلصو زاوج مدع ةلاحلا هذه مكحو ء[١۲ :ليللا] لكلا ير لو ۷

 :هلاثمو «نكاس لبقو «نكاس دعب يأ «نينكاس نيفرح نيب عقت نأ : ةثلاثلا ةلاحلا

 مدع ةلاحلا هذه مكحو 1۸١[« :ةرقبلا] 4َناَءَرَّفْلَأ ييف لو ء[٥٤:نارمع لآ] همس هَ

 اولصي ملو :هلوقب ةثلاثلاو ةيناثلا نيتلاحلا ىلإ راشأ دقو «ءارقلا لكل اهلصو زاوج

 .نكاس لبق رمضُم اه

 :ةرقبلا] «ىدهدف» :هلاثمو «كرحتم لبقو نكاس دعب عقت نأ نأ :ةعبارلا ةلاحلا

 هقفاوو .طقف ريثك نبا اهلصو ةلاحلا هذه مكحو ([١؟١ :لحنلا]4هْئَدَهَو هجا #و ۲

 راشأ دقو ۹ :ناقرفلا] 4 ًاًناكهم بيف :يهو «ةدحاو ةملك يف مصاع نع صفح

 هعم اناهم هيفو ..... مدربتك نبال نيكستلا هلق امو :هلوقب ةلاحلا هذه ىلإ مظانلا

 .الو وخأ صفح
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 7 a 7 صح 7 و و و

 الح ًايفاَص ِْسْعاَف اهني هتؤُنو هلو هلون غم هدومي ¿ن ٣

 2 هو 4 ص

 اليهناَو يلخب موق هوفص یمح قلا صفح عو مهنعو ٤ 0082 .٠ ما رو م رار 72 1 1 0 هَ 0

 ي 1 5 5 7 م و و

 ئلتجُي ناكشالاپ اط یدل أبو ْمُهُسْنَح ٍرْصَقْلاو ٍفاَلا نوم لو
 ب ل ب

 َالَجُب ِنْيَهْجَوِب هط يفو ٍفْلُخِب نال ناب ِءاَهْلا ُرْصَق لكلا يفو -5

 داصلاو ءافلاب : بيترتلا ىلع مهل زومرملا مهو ورمع وبأو ةبعشو ةزمح أرق

 : ةيلاتلا تاملكلا ىف ةيانكلا ءاه نيكستي ءاحلاو

 كل وَر راقي هتمأَ نإ نم بّتكْلا لَهَا نمو ## ا :نارمع لآ يعضوم يف ودي ال -
 ا : نارمع لآ 4ك ودرب ال رایدب همت نإ نم مُهْنِمَو

 :ءاسنلا] 4مَكَهَج ولسو لوت ام يلو 8 :ىلاعت هلوق يف )ييو ېو 8 - ۲
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  0ل. < 72 هل هل ےک سو اص رس سس

 - رجالا باو درب نمو اهني وقوف ايدل باو درب نمو ل :ىلاعت هلوق يف * ۆئ
  OWEوترا دلا رح ديرب تاک مو : یلاعت هلوق يفو ء[155 :نارمع لآ]

 :هلوقب مظانلا راشأ هيلإو 01٠١ :ىروشلا] ابْن

 الح ًايفاص ربتعاف اهنم هتؤنو هلصنو هلون عم هدؤي نكسو

 يف ءاهلا ناكسإب صفحو ورمع وبأو ةبعشو ةزمح :مهو نوقباسلا ةثالثلا أرقو -

 .هقلأف صفح نعو مهنعو :هلوقب راشأ هيلإو ء[۲۸ :لمنلا] مملة ا : ىلاعت هلوق

 :بيترتلا ىلع مهل زومرملا مهو هنع فلخب دالخو ةبعشو ورمع وبأ أرقو -
 ء[١٠ :رونلا] «ِهْفَتَيَو  :ىلاعت هلوق ىف ةيانكلا ءاه ناكسإب فاقلاو داصلاو ءاحلاب

 .الهنأو فلخب موق هوفص ىمح هقتيو هيل : هلوقب راشأ هيلإو

 :ءاهلا رصقو فاقلا نوكسب «ِهْفَّتَيَو 8 :ىلاعت هلوق مصاع نع صفح أرقو -

 «تيبلا ىف هب ظفل امك فاقلا رسكب نيقابلا ةءارق نوكتف «ةلص ريغ نم اهرسك : يأ

 مهصفح رصقلاو فاقلا نوكسب لقو :هلوقب راشأ هيلإو

 ملل



 ءاهلا ناكسإب «ىلتجي» يف ءايلاب هل زومرملا وهو ورمع يبأ نع يسوسلا أرقو -

 ناكسإلاب هط یدل هتأيو :هلوقب راشأ هيلإو «[75 :هط] هكاّئِمْؤُم َيْأَي # : ىلاعت هلوق يف

 نولاق نع درو ةقباسلا تاملكلا عيمج يف ءاهلا رصق نأ اهدعب مظانلا ربخأ مث

 لكلا يفو :هلوقب راشأ هيلإو «ماللاو ءابلاب امهل زومرملا امهو «هنع فلخب ماشهو
 . فلخب هناسل ناب ءاهلا رصق

 4اَتَمْوُم وأي ا :ىلاعت هلوق يف «الجب» يف ءابلاب هل زومرملا وهو نولاق أرقو -
 . الجب نيهجوب هط يفو :هلوقب راشأ هيلإو «ةلصلاو رصقلا :نيهجوب 1۷١ :هط]

 ةروسكم اهب قطنلا :ةقباسلا تاملكلا هذه ىف بابلا اذه ىف رصقلاب دوصقملاو

 . سالتخالاب هنع ربعي دقو «عابشإ ريغ نم الماك ًارسک

 ةروسكم ةيانكلا ءاهب قطنلا وهو «عابشإلا انه هب دارملاو ءدملا هدض رصقلاو
 .نيتكرح رادقمب اهدم يأ ءايب اهتلص عم ًالماك ًارسك

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةقباسلا تاملكلا يف ءارقلا بهاذم نوكتف هيلعو :ةصالخلا

 : وتۇن و 04 يديَضْنَو $ 04 ولو لو ودب ١-

 .ورمع وبأو ةبعشو ةزمح اهيف ءاهلا ناكسإب أرق -

 اهيف ماشهلو «هنع فالخ الب نولاق  اهرسك :يأ  اهيف ءاهلا رصقب ًارقو -

 .رصقلاو دملا :ناهجولا

 ناوكذ نباو ريثك نبا :مهو «نيتكرح رادقمب اهدم يأ .عابشإلاب نوقابلا أرقو -

 ماشهل ذخأو ءرصقلا دض وهو ءدضلا ¿ نم عابشإلا مهل ذخأو ‹يئاسڪلاو صفحو

 ال اقل نم دل

 اهؤرقي ًاصفح نأ ريغ ةقباسلا تاملكلا يف ةقباسلا بهاذملا يه : 4إ لاَ -

 .هعم نمو ةبعشك ءاهلا نوكسب

 : (وَقّتَيَو 8 ٣

 .ءاهلا رصقو فاقلا نوكسب مصاع نع صفح أرق

 .ءاهلا رصقو فاقلا رسكب نولاق أرقو -

 . ءاهلا نوكسو فاقلا رسكب ةبعشو ورمع وبأ أرقو -

 .اهتلصو ءاهلا رصق :نيهجوب ماشه ًارقو -
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 رسكب : يناثلاو «ءاهلا نوكسو فاقلا رسكب :لوألا : نيهجوب دالخ أرقو -

 فاقلا رسكب يئاسكلاو فلخو ناوكذ ن نباو ريثك نباو شرو مهو نوقابلا أرقو -

 . ءاهلا عابشإو

 ءاهلا يف دملا نأو «مظانلا صن نم ذخؤي صفح ريغل فاقلا رسك نإو ءاذه

 . مظانلا ّصَن ّدض نم ذخؤي يناثلا امههجو يف دالخو ماشهلو دملا باحصأل

 : هكاتمْؤُم وتا # - ٤

 . عابشإلا :يناثلاو ءرصقلا عم ءاهلا رسك :لوآلا :نيهجوب ماشهو نولاق أرقو -

 ا

 ن ف ط ل 25
 مسا صا e 2 5 2 و كَ 3 «o9 م 002

 َالَقْوَت ُهْرُكْذاَف َرْضَقْلاَو اَمهِفلُخِب بّيَط لل همي هَضْرَي ُناَكْسِإَو ۷
 ر ر 2

 ل ْ ا ل

 الهيل نكس ويفرح هرب ارو اهب ری ارْيَخ ُلاَرلَرلاَو ٌبْحَرلا هل ۸
 ورمع يبأ نع يرودلاو ««ءايلاب» هل زومرملا وهو «فالخ الب يسوسلا أرق -

 وک نإو» :ىلاعت هلوق «ءاطلاو ماللاب» امهل زومرملا امهو امهنع فلخب ماشهو

 . ءاهلا ناكسإب ء[۷ :رمزلا] لص

 ءافلاب» :بيترتلا ىلع مهل زومرملا مهو «عفانو ماشهو مصاعو ةزمح أرقو -
 . ءاهلا رصقب «فلألاو ماللاو نونلاو

 ماشهل يناثلا هجولاو «يئاسكلاو ناوكذ نياو ريثك نبا : :مهو نوقابلا أرقو -

 .مظانلا صن دض نم مهتءارق ذخؤتو «ءاهلا ةلصب «يرودلاو

 ٍةَدَدَلاََقْتِم ْلَمْمَي نَمَه 8# :ىلاعت هلوق ««ماللاب» هل زومرملا وهو «ماشه أرقو -

 يف ءاهلا نوكسب ء[4- :ةلزلزلا] € مري اس رد لامي ْلَمَصَي نَمَو © ُمَرَي اريَخ
 .ًافقوو ًالصو نيعضوملا
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 ءةيانكلا ءاه يف ماعلا لصألا وهو ءًالصو اهعابشإو ءاهلا مضب نوقابلا أرقو -

 لوق نم اهعابشإ ذخأو ءواو وأ فلأ وأ مض وأ حتف دعب تعقو اذإ مضت اهنإ ثيح

 .الصو لكلل كيرحتلا هلبق امو : قبس دقو مظانلا

 :ىلاعت هلوق يف عقو امع ًازارتحا ةلزلزلا ةروسب نيعضوملا نيذه مظانلا ديق دقو

 .[۷ :دلبلا] دحام ل نأ بسا »

 د ل 7 رفت

 المرح هاوغَد فل ص ءاهلا ىِفَو ًانكاَس زمهلاب ُهْئِجْرَأ رفت عو ۹

 ل درد ج ۾ ف ن
 ًالَصوتل بْبَر نوذ ًاداوج اهلصو  ُمِهِرْيَعِل زيكاَو راف ًاريصن نكشأو ٠

 :ىلاعت هلوق «رفنب» مهل زومرملا مهو ءرماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا أرق -
 .ءاهلاو ميجلا نيب ةنكاس ةزمهب ۳١[« :ءارعشلاو ١١١ :فارعألا] «هاخأو هتجرأ#

 . مظنلا دعاوق يف مدقت امك هكرت زمهلا دض نأل ؛زمهلا كرتب نوقابلا أرقو -

 ماللاب» :بيترتلا ىلع مهل زومرملا مهو ورمع وبأو ريثك نباو ماشه أرقو -
 .ءاهلا مضب («ءاحلاو لادلاو

 .اهئاكسإب .«ءافلاو نونلاب» :امهل زومرملا امهو «ةزمحو مصاع أرقو -

 ريثك نباو شرو أرقو .اهرسكب يئاسكلاو ناوكذ نباو عفان :مهو نوقابلا أرقو -

 ميجلاب» :بيترتلا ىلع مهل زومرملا مهو ءاهعابشإو ءاهلا ةلصب ماشهو يئاسكلاو
 .اهعابشإو ءاهلا ةلصب «ماللاو ءارلاو لادلاو

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةملكلا هذه ىف ءارقلا بهاذمف :هيلعو : ةصالخلا

 .اهرصقو ءاهلا رسكو ةزمهلا كرتب نولاق أرق ١

 .اهعابشإو ءاهلا رسكو زمهلا كرتب يئاسكلاو شرو أرقو - ”

 .اهعابشإو ءاهلا مض عم نكاسلا زمهلاب ماشهو ريثك نبا أرقو - ٣

 .اهرصقو ءاهلا مض عم نكاسلا زمهلاب ورمع وبأ ًارقو - <

 .اهرصقو ءاهلا رسك عم نكاسلا زمهلاب ناوكذ نبا أرقو 4

 .ءاهلا ناكسإو ةزمهلا كرتب ةزمحو مصاع أرقو ١
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 اعم ةثالث هل ًاحالطصاو «ةدايزلا :ةغل دملا :ًالوأ

 نم فرحب وأ ةثالثلا نيللاو دملا فورح نم فرحب توصلا ةلاطإ : لوألا ىنعملا

 . نيللا يفرح

 «حوتفم الإ اهلبق سيلو ةنكاس الإ نوكت الو فلألا : يه ةثالثلا دملا فورحو

 .اهل ةسناجم ةكرح اهلبق و «ةنكاس تناك اذإ يأ «نيلو دم

 .ًادم نيل فرح لك سيلو «نيل وهف دم فرح لكف :هيلعو

 نم فرحب وأ ةثالثلا نيللاو دملا فورح نم فرحب توصلا ةلاطإ :ىناثلا ىنعملا
 وحنلا ىلع زمه هلبق وأ نوكس وأ زمه هدعب ءاج اذإ يعيبطلا دملا نع ةدايز نيللا يفرح

 :يلاتلا

 رم يس ةدحاو ةملك يف تاك ناق نيللاو يعيبطلا دملا فرح دعب زمهلا ءاج اذل -

 وس وف ء[0 :رونلا] ءىضب # «[۲۰ :سي] «ةاجيو # :هلاثمو ءٌاصتم ًابجاو ادم
 ٤١[. :رفاغ]

 ةملكلا لوأ ىف زمهلاو ةملكلا رخآ ىف دملا فرح ناك نأب نيتملك ىف ناك نإو
 0 5 سس چ هو 5 2 1 ى 1

 في ١[« :ميرحتلا] « كسفنأ اوف 8 :هلاثمو ءااصفنم ًازئاج ادم دملا ىمس ةيلاتلا

 51١[. :تايراذلا] کا

 اوما # : ءانمو ؛لب دع دملا يسا يملا فورح نم فرس لبق زمهلا ءاج اذإ -

 :ةرقبلا] «أاوثوأ » «[۲ :لافنألا] «اناَميِإ 8 ء[٤٠ :ةرقبلا]

 «ةَءوَس # :هلاثمو ر لا يس نیلا يفرح نم فرح ديزل ءاج اذإ ۔ ۳

 ۰ .[48 :ةرقبلا] ايش # «[3 :ةدئاملا]

 «مزاللا دملا يمس ءًافقوو ًالصو يلصأ نوكس يعيبعلا دملا فرح دعب ءاج اذإ - ٤

 .[۷ :ةحتافلا] تلال و . هلاثمو
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 ادم ىمس فقولا لجأ نم ضراع نكاس فرح ىعيبطلا دملا فرح دعب ءاج اذإ  ه

 .[0 :ةحتافلا] *ٌتريِعَتسف » :هلاثمو «نوكسلل ًاضراع

 هلاثمو «هب توصلا ةلاطإ ريغ نم ةملكلا ىف دم فرح تابثإ :ثلاثلا ىنعملا

 نود «ءاحلا دعب فلألا وهو دملا فرح تابثإ دارملاف ءدملا نورذاح ىفو :ىبطاشلا لوق

 . هيف يعيبطلا دملا رادقم نع ةدايز

 . : ناينعم هل ًاحالطصاو ‹ سبحلا : ةغل رصقلا :ًايناث

 نم نيللا فرح وأ نيللاو دملا فرح تابثإو توصلا ةلاطإ كرت :لوألا ىنعملا

 .ًابلاط هرداب رصقلاف لصفني نإف : يتأيس ام ىلع مظانلا لوقك «نيتكرح نع ةدايز ريغ

 .ةيلكلاب دملا كرت :يأ «ةملكلا نم دملا فرح فذح : ىناثلا ىنعملا

 الّوُط َرْمَهْلا يقل مص ْنَع ُداَوْلا وأ ةر نب احا وَأ فأ اإ دا مارب لا 6 م ناسا مار للا ا هةر 7 2 ۾
 د ی ط ب

 ًالَضْخُمَو ارد كيورُب اَمِهِفلْخِب ٠ بلاط ُهْرِداَب َرْصَقْلاَف ْلِصَمتَي ْنِإَف -"
 وو و 0 0 ت 25 ع 4 2

 ىلإ ُهَرْمَأ اَهّمأ ىف ُهُلوُصَقَمَو  ُهُلاَضَنا ءاشو ٍءوُش عو ءوجك

 وهو «هنايب قبس يذلا يعيبطلا دملا فرح نأ :لوألا تيبلا يف مظانلا نيبي

 اهلبقو ةئكاسلا ءايلاو «فلأ اذإ :اهيف لاقو «حوتفم الإ اهلبق نوكي الو ةنكاسلا فلألا

 ‹«فلألا ىلع دئاع اهؤاي ىف ريمضلاو «ةرسك دعب اهؤاي وأ :اهيف لاقو ءروسكم

 هنإف زمه هدعب ءاجو ءمض نع واولا وأ :اهيف لاقو « مومضم اهلبقو ةنكاسلا واولاو

 .االوط زمهلا ىقل» :هلوق وهو «ءارقلا عيمجل نيتكرح نع يعيبطلا دم يف دازي

 هدعب يذلا تيبلا ىف ركذ هنأل ؛لصتملا بجاولا دملا وه دملا اذهب دوصقملاو

 .2. . . لصفني نإف» :هلوق وهو ‹ لصفنملا دملا

 دملا رادقم نم رثكأ لصتملا بجاولا دم بوجو ىلع ًاعيمج ءارقلا قفتا دقو

 مظانلا ٌقالطإ ناك ْنِإو هدم رادقم يف نوفلتخم مهنأ ريغ «ناتكرح وهو «يلصألا

 . توافتلا لمتحي امك «هدم رادقم يف فالتخالا مدع لمتحي

 بجاولا دملا ءىرقي ناك هنأ يبطاشلا مامإلا نع يواخسلا مامإلا لقن دقو
 0 5 2ے تو

 شرول يهو ىلوط :ىلوآلا :هب ءورقملاو هيلع لوعملا وهو نيتبترم ىلع لصتملا
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 : يأ «نيفلأ رادقمب ىطسو :ةيناثلاو «تاكرح تس : يأ تافلأ ثالث رادقمب ةزمحو

 . ءارقلا يقاب ةءارق يهو «تاكرح عبرأ

 نوكي ثيحب «ةزمهلا نع تلصفنا اذإ يعيبطلا دملا فورح نأ :مظانلا ركذ مث |

 ءارقلا فلتخا دقف «ةيناثلا ةملكلا لوأ ىف زمهلاو «ةملك رخآ ىف نيللاو دملا فرح

 : ىلاتلا وحنلا ىلع هدم ىف

 الب ريثك نباو يسوسلاو «امهنع فلخب ورمع يبأ نع يرودلاو نولاق أرق -

 «ءاطلا»و «هرداب :هلوق يف «ءابلاب» : بيترتلا ىلع مهل زومرملا مهو ءامهنع فالخ

 دملا رصقب ءارد :هلوق ىف «لادلا»و .ءكيوري :هلوق ىف «ءايلا»و ءًابلاط :هلوق ىف

 .نيتكرح رادقمب لصفنملا

 وحنلا ىلع لصفنملا دملا رادقم ىف ءارقلا بهاذم نوكتف :هيلعو :ةصالخلا

 :يلاتلا

 .ريثك نباو يسوسلا ةياور يهو «ًادحاو ًالوق فالخ الب نيتكرح لصفنملا رصق -

 يرودلاو نولاق ةياور يهو «تاكرح عبرأ هطسوت وأ نيتكرح لصفنملا رصق -

 .ةزمحو شرو ةياور يهو «تاكرح تس لصفنملا عابشإ -

 . ءارقلا يقاب ةياور يهو «تاكرح عبرأ طسوتلا -

 ءئأجَو # : ةثالثلا دملا فورح ًايفوتسم ةيلاتلا ةلثمألاب لصتملا دملل مظانلا َنَثَم مث

 1١[. :سنوي] آش # 21١44 :ءاسنلا] يوس نع أوقعت وأ # «[19 :رمزلا] نحيي

 أ ىلإ هرو 8 ء[55 :صصقلا] كاَهَيَل ل :امه نيلاثمب لصفنملا دملل لثمو
 دم وهو «فحصملا يف مسرت مل يتلا واولا ىلإ لاثملا اذهب ًاريشم ۲۷١[« :ةرقبلا]

 .ةمدقتملا اهطورشب ىربكلا ةلصلا

 2 و 26 مريب 5 22 .٠ 5 8 ٤ ae a2 سا م هس 00
 الوطم شرَول یورپ دقو ٌرصقف رسيغم |ٍتباث زمه دعب امو ئ

 ًالأشا ًالوُمْسَمَر ِنآرَقك حيجَص ناس َدْعَب وأ َليِئاَرْسِإ ءاي یوس 5
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 الت ًامهفتسُم َنالآ مكْذِخاؤُي  ُمُهْضْعَبَو ٍتبإ ٍلْصَوْلا ْزْمَه َدْمَب امو ۷ هوا“ هم همس سس

 الّوَقَو لاق بالا عیمج رضب رها َنوُبلَغ نْبأَو ئلوألا ًاداَعو ۸

 وه ريغملا زمهلاو ءرييغت هيلع أرطي مل يذلا قّقَحُملا زمهلا وه تباثلا زمهلا
 «[94 :ةرقبلا] *ةرخالا# :هلاثمو ءهلبق ام ىلإ هتكرح لقنب رييغتلا هارتعا يذلا زمهلا

 ءالؤه# :هلاثمو ءاي هلادبإ وأ ٤١[« :رمقلا] «َلاَء اج 8# : هلاثمو ءَّنْيَب نْيَب ليهست وأ

 . 8 : ءايبنألا] #ةهلاع

 عيمج رصق دقف ءريغم وأ تباث زمه هلبق ناكو دم فرح ءاج اذإف : هيلعو

 تس عابشإلا :هجوأ ةثالث هل يور دقف ًاشرو الإ «نيتكرح رادقمب دملا فرح ءارقلا

 .ناتكرح رصقلاو «تاكرح عبرأ طسوتلاو «تاكرح

 «َلاَمْلأ او # «[185 :ةرقبلا] «ُلوُسَرلأ نماء  :يه ةلثمأب لدبلا دملل مظانلا لثم مث

 ريغملا زمهلل وهو [99 :ءايبنألا] « ةا الوله #و ‹ ققحملا زمهلل امهو «[1۷۷ :ةرقبلا]
 2 چ

 «[۲۷ :ةدئاملا] مدا قبو :(ناميإلل) هلاثمو «لقنلاب ريغم زمه دعب عقي دقو «لادبإلاب

 .[07 :سنری] *قَرَوىإْلْك#

 «[19:ماعنألا] «َجوُأَو # :هلاثمو ءًاواو ناك اذإ دملا فرح مظانلا ركذي ملو ءاذه

 . [۷۳ :نارمع لا] «ةيتوأ»

 رصقلا امهيف نيتدعاقو «نيتملك شرول لدبلا ةدعاق نم مظانلا ىنثتسا مث

 : بسحف نيتكرح

 :امهف ناتملكلا امأ

 . ميركلا نآرقلا يف تدرو ثيح «ليئارسإ" :ىلوألا ةملكلا

 « هلأ كدي ال  «تفرصت فيكو «تعقو ثيح خاب :ةيناثلا ةملكلا
 ٤٥[. :رطاف] سالا هلآ د خاو ولو # ۲٠١[« :ةرقبلا]

 نع ءادألا لهأ ضعب نأ ىلع هقوطنمب لدي «مكذخاؤي مهضعبو» :مظانلا لوقو

 نأ ريغ «دمتو طسوت ةفئاط كانه نأ ىلع هموهفمب لديو ءدمي وأ طسوي مل شرو

 .«مهضعبو» ةملك فذح لصألا ناكف «عامجإلاب ةانثتسم ةملكلا هذه
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 :ناتدعاقلا امأو

 حيحص نكاس فرح زمهلا لبقو زمه دعب دملا فرح عقي نأ : ىلوألا ةدعاقلاف

 :ءارسإلا] الوسم » ء[۳۹:ررنلا] نامل ل 0197: لمنلا] 4َناَءْرَْلا » : هلاثمو « لصتم

 .الأسا الوئسمو نآرقك حيحص نكاس دعب وأ :هلوقب هيلإ راشأ يذلا وهو ١

 :دوه] «ئواَكَس # :هلاثمو «شرول هجوأ ةثالث هيفف ءكرحتم فرح زمهلا لبق عقو نإف

[er 

 ‹حيحص ريغ نكاس زمهلا لبقو زمه دعب عقاولا دملا حري «حيحص» :مظانلا لوقو

 عقو اذإ كلذكو ۲١[« :فارعألا] *مكتاءوس# :هلاثمو نيل فرح وأ ‹#اوءاجو# هلاثمو

 :هلاثمو ءزمهلا نع لصفنم حيحص نكاس دعب زمهلا اذه عقوو زمه دعب عقاولا دملا فرح

 .لدبلا دم يف هجوأ ةثالث قبس ام لك يف شرولف (يتوأ نمل «(نمآ نم#
 :هلاثمو «ءادتبالا لاح لصولا زمه دعب دملا فرح عقي نأف :ةيناثلا ةدعاقلا امأو

 ةزمهو «ضراع دملا فرح نأل ؛رصقلا الإ شرول سيلف فص اوتيإ## «*نمتوأ#
 تئج تاملكلا هذه لثمب قطنلا تدرأ اذإ كنإف ؛اهب ءادتبالا دنع ةضراع لصولا

 نم دم فرح ةيناثلا ةنكاسلا ةزمهلا لدبتف «ةنكاس ةزمه مث «ةكرحتم لصو ةزمهب

 ضورعو «دملا فرح ضورعسلف«ءاي ةقباسلا ةلثمألا يف لدبتف اهلبق ام ةكرح سنج

 . شرول نيتكرح رادقمب لدبلا ذم ّرِصُق «هلبق لصولا ةزمه
 نم ًالدب زمهلا دعب دملا فرح عقي نأ :يهو ؛مظانلا اهركذي مل ةثلاث ةدعاق كانهو

 شرول زوجي الف «تاملكلا هذه ىلع فقولا دنع #ءادن#و ««ءاعد# :هلاثمو «نيونتلا

 نيونتلا نع لدب وه ذإ ضراع تاملكلا هذه يف دملا فرح نأل ؛رصقلا الإ اهيف

 .ًافقو

 5١[« :ءارعشلا] € ِناَعَمَجْلا اَت # «[۷۷ :ماعنألا] € َرَمَفْلَا ار # :ىلاعت هلوق امأو

 هجوألا شرول زوجي ءلاعفألا هذه ىلع فقولا دنعف «[4 :رشحلا] * َراَّدَلَأ وعو

 .زمه دعب عقاو يلصأ دم فرح هنأل ؛ةثالثلا

 .نينكاسلا ءاقتلال دملا فذحيف لصولا دنع امأو

 : نيتملك ىنثتسا شرو نع ءادألا لهأ ضعب نأ مظانلا ركذ مث
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 تسيلو «ماللا دعب ةيناثلا فلألا :يأ اهب مهفتسملا #نآلآ» :ىلوألا ةملكلا

 : سنوي يعض وم يف يهو «نوكس دعب يأ «مزاللا ليبق نم اهدم نأ ىلوألا فلألا

 . طقف رصقلا اهيف

 تئج نآلا# :هلاثمو ءهنم ةيلاخلا جرخي يكل ماهفتسالاب مظانلا زرتحا دقو

 . ةثالثلا هجوألا شرول اهيف اهلاثمأو هذهف «#قحلا صحصح نآلا# «ه#قحلاب
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 ٠١[« :مجنلا] 4 لوألا داع أ أو : یلاعت هلوق يف رأل » : ةيناثلا ةملكلا

 : لثم «ىرخألا عضاوملا كلذب جرخد ‹رصقلا اهيف بجوأ ءادألا لهأ ضعبف

 0 لا مم اهيا رصاص

 .[1 :مجنلا] كولور گلا هيو » ء۲۲ :هل] کردا اًَيَريِس»

 اذه عيمج رصقب لاق تاءارقلا ءاملع نم وهو 2'”نوبلغ نبا نأ :مظانلا ركذ مث

 .هب سانلا أرقأو هب ذخأو ءريغم وأ تباث زمه دعب هيف دملا فرح ناك ام يأ :بابلا

 يذلا يأ «هريغب لاق نمل طلغلاو مهولا بسن هنأ يأ : (الوقو)» : مظانلا لوقو

 الّصأ ِناَهْجَو ِفقولا نوكُس َدْنِعو ناس لبق ام ٌدَملاب مهلك ْنَعَو -4

 دملا فرح عقو اذإ هنأو «نوكسلا هببس يذلا دملا نع مالكلاب مظانلا أدب

 تس عابشإلا ءارقلا لكل هب ءورقملاف ‹فقولاو لصولا يف مزال نوكس هدعب

 4 اوكي الو » € ةا ا» 4 لالا » :هلاثمو «ًاددشم ءاجأ ءاوس تاک

 برا ا تقلا لو « يزبلا ةءارق يف [؟ :ةدئاملا] «ًأونوامك الو © «[751 :ةرقبلا]

 دالخ ةءارق يف ١[ :تايراذلا] «اورذ بير دلو و ء[٣-١ :تافاصلا] کد تکللاک اج رج

 .ةزمح نع

 «لادبإلا هجو ىلع سنوي يعضوم يف «نآلا» :هلاثمو ًاففخم ًانكاس ناك وأ

 .ءايلا نكسأ نم ةءارق يف (يايحم)و ء(ن)و «(ق)و «(ص)و

 خيش وه اذه نوبلغ نباو ء(ه۳۹۹) ةنس ىفوتملا نوبلغ نب معنملا دبع نب رهاط نسحلا وبأ وه (۱)

 .ريسيتلا باتك فلؤم ينادلا ورمع يبأ مامإلا
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 ةملكلا نم كرحتملا فرحلل ضرعي يذلا نوكسلا مكح يناثلا رطشلا يف ركذ مث

 :ناهجو هيفو .نوكسلل ضراعلا دملا وهو ‹ طقف اهيلع فوقولا دنع

 . تاكرح تس عابشإلا :لوألا هجولا

 . ءارقلا عيمجل كلذو «تاكرح عبرأ طسوتلا : يناثلا هجولا

 يف حدقي الو «نيتكرح رصقلا وهو «ثلاثلا هجولا ىلإ ريشي الّصأ :مظانلا لوقو

 هنألو «ًافقو رفتغم نينكاسلا نيب عمجلا نأل «نينكاسلا نيب ًاعمج هيف نأ هجولا اذه

 هجوألا هذه يرجتو .هجوأ ةثالثلا نوكسلل ضراعلا دملا ىف زوجيف :هيلعو

 ننمحرلا » : هلاثمو «ورمع يبأ نع يسوسلل ريبكلا ماغدإلل ضراعلا دملا يف ًاضيأ

 ١ :ةرقبلا] ابر لومي » ء[٠-۳ :ةحئافلا] كلم ج مسحت

 الصف ٌلوُطلاَو ِناَهْجَوْلا ٍنْيَع يفو ًامبْشُم حتاوقلا دنع هَل دمو ٠

 لَطْمُيَق دم فرح ْنِم لأ يف امو كاس َسْيَل ْذِإ ُدْصَقْلا ةط وخت ىِفَو ١

 لجأل وأ ءةقباسلا تاملكلا يف ًاعبشم ادم دملا فرح دمي نأ ءىراقلا مظانلا رمأي

 :ةعبس يهو لصولاو فقولا لاح «روسلا حتاوف يف نكاسلا

 ميهاربإو دعرلاو فسويو دوهو سنويو فارعألاو نارمع لآو ةرقبلا يف «ماللا» ١
 1 .ةدجسلاو نامقلو مورلاو توبكنعلاو رجحلاو

 «ةدجسلاو نامقلو مورلاو توبكنعلاو دعرلاو فارعألاو نارمع لآو ةرقبلا يف ميمو - ؟

 .ةفورعملا عبسلا روسلا لوأ محو ‹صصتقلاو ءارعشلا لوأ مسطو

 .ميرم لوأ يف فاكو - ٠

 .ركذلا يذ نآرقلاو صو «ميرمو فارعألا لوأ يف داصو - ٤

 .ديجملا نآرقلاو ق لوأو ىروشلا لوأ يف قو 4

 .ميكحلا نآرقلاو سّيو ىروشلاو صصقلاو لمنلاو ءارعشلا لوأ يف نيسو - 5

 . (دورطسامو راقلاو ت # يف نونو -

 اعبشم حتاوفلا دنع هل دمو :هلوقب قبس ام ىلإ مظانلا راشأ دقو
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 «نينكاسلا ءاقتلا ببسب كرحت نم نكاسلا فرحلل ضرعي دق ام اذه نم ىنئتسيو

 كيرحت ذئنيح بجيف اهدعب امب اهلصو دنع نارمع لآ ةروس لوأ يف عقاو وهو

 : ةلالجلا ظفل لبق لا اهلا ره الإ لإ ها 2: ملا يف ميملا وهو لوألا نكاسلا

 :ءارقلا لكل ًالصو ناهجو زوجيف :هيلعو ««هللا»

 وكلا وعر لصال ارث ؛ فلاب ملا كيرحت عب يشل :لوألا هجولا

 هنأل « شقا تيا 5 9 : توبكنعلا لوآ يف شرول اض ناهجرلا روجيو

 :لوألا هجولا' « حتفلاب م كرحتف ءاهلبق ميملا ىلإ «برحأ : :ةزمه ةكرح لقني

 4 صعيهك# : ميرم لوأ حتاوفلا فورح نم «نيع» :يف نأ .مظانلا نيب مث

 ناقباسلا ناهجولا امهو مهلك ءارقلل نيزئاج نيهجو یس ج تح :يىروشلاو

 اولضف ءارقلا نأ ىلع مظانلا صن دقو «عابشإلاو طسوتلا يأ :هلبق يذلا تيبلا يف

 . طسوتلا ىلع عابشإلا وهو لوطلا
 «[۲۷ :صصقلا] 4 نده يآ ىد : : يف ريثك نبال ناهجولا ناذه يرجيو

 «نونلا ديدشتب [5* :هط] (نارحاسل ناذه نإ اولاقإلو ء[٠۲:تلصف] 4اناُلَضَأ ِنَبَدْلا #و

 ام ىلإ راشأ دقو ءطسوتلا ىلع ًاضيأ لضفم لوطلاو (٠ نيعا : ظفلك امهنم لك نوكيف

 .الّضف لوطلاو ناهجولا نيع يفو :هلوقب قبس

 الإ هيف سيلف .طقف نيفرح ىلع ءاجهلا فورح نم ناك ام مظانلا ركذ مث
 : يف عقاو وهو «هلجأ نم دملا فرح دمي نكاس دملا فرح دعب دجوي مل ذإ ءرصقلا

 .لمنلا لوأ طلو ءصصتقلاو ءارعشلا لوأ «دسط#و ءهط يف ءاطلا -

 .رجحلاو ميهاربإو دعرلاو فسويو دوهو سنوي لوأ را يف ءارلا -

 . )سيو ٠ .(ضعيهڪ  ميرم لوأ يف ءايلا -

 يفو :هلوقب مظانلا راشأ هيلإو «ةفورعملا عبسلا روسلا لئاوأ مح يف ءاحلاو -

 .نكاس سيل ذإ رصقلا هط وحن

 كل



 يف سيل فرحأ ةثالث نم نوكم وهو ءاههباش امو «ملا# يف فلألا ركذ مث

 يف امو :هلوقب مظانلا راشأ هيلإو ءًاقلطم اهيف دم الف .نيلو دم فرح اهنم طسوألا

 .الطْمْيَق دم فرح نم فلأ

 المج ٍناَهْجَوَق واو ؤا ةّملكب 1 رنو يق ن ابل نكست نو ۲

 ًالمغأ لكلل فقّولا نوكُس َدْنِعَو ُهْفَقَوَو شرو لضصو ٍرْضَقَو ٍلوُطب ۳

 ةف م
 الَخْدُم َرْمَه آل ْتْيَح يف ٌمُهَقِاَوَ ْمُهُشْرَوَو هيف ّدَمْلا ٌطوُقَش ْمُهْنَعَو 15

 اذإ حوتفم امهلبقو نيتنكاسلا ءايلاو واولا نيللا يفرح مكح ركذب انه مظانلا أدب

 : يلاتلا وحنلا ىلع «نوكسلا وأ زمهلا عم اعمتجا

 :زمه لبق امهعوقو :ًالوأ

 شرول ناهجو هيفف ةدحاو ةملك يف ةزمهو حتف نيب نيللا يفرح دحأ عقو اذإ -

 فقولاو لصولا يتلاح يف رصقلاب طسوتلا نع رّبع دقو .طسوتلاو عابشإلا :امهو

 رخآ يف اتناك مأ .ريطلا ةئيهك# .©ًائيش# :هلاثمو «ةملكلا طسو يف اتناكأ ءاوس

 .«ءوسلا نظ# #2 ءيشإ# :هلاثمو «ةملكلا

 ينبا# :هلاثمو «نيتملك يف اهعوقو نع «ةملكب» :هلوقب مظانلا زرتحاو -

 فذح عم نيللا يفرحل ةزمهلا ةكرح لقن ذئدنع شرو بهذمف (نمآ ولو# ,#مدآ
 .ةزمهلا

 :هلوقب قبس ام ىلإ مظانلا راشأ دقو

 المج ناهجوف واو واٍةملكب ةزمهو حتف نيب ايلا نكست نإو

 ns ةفقوو شرو ٌلْصَو رصقو لوطب

 :نوكس لبق امهعوقو :ًاينا

 :هلاثمو «ةزمه فرحلا ناكأ ءاوس فقولل نكاس فرح لبق نيللا افرح عقو اذإ -

 ناهجولا هيفف .«#فوخإ#» .€شيرق# :هلاثمو ءاهريغ مأ .ءوسل 24 ءيش#

 نوكس دنعو :هلوقب اذه ىلإ راشأ دقو «ءارقلا لكل طسوتلاو عابشإلا امهو «ناقباسلا

 .المعأ لكلل فقولا
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 ء[ةهأ :أبس] 4 ترو الف : هلاثمو دملا مدع وهو ءارقلل ل ًاهجو ركذ مث

 نكي مل اذإ ثلاثلا هجولا اذه يف ًءارقلا شرو قفاويو «[14 :ةرقبلا] «ٍْتوَمْلَأ ردح لو

 عابشإلا الإ هيف شرول سيلف ««ءوس#و ««ءيش# :هلاثمو «ةزمه ريخألا فرحلا

 :هلوقب مظانلا راشأ هيلإو «طسوتلاو

 الَخدُم رمه ال ٌثيح يف مهقفاوي مهشروو هيف دملا طوقس مهنعو

 شرول نوكيف : هيلعو

 دنع هجوأ ةثالث هريغلو «ًافقوو ًالصو ةزمه هرخآ اميف طسوتلاو عابشإلا :ناهجو ١

 . طقف هيلع فوقولا

 . لصولا نود طقف ًافقو هرخآ يف زمه ال اميف هريغلو شرول هجوأ ةثالث - ١

 ًيهع 0 تع ا ا ه هد ° po بيلا ل تماس (ن 5
 الئؤَمَو رصقا ةدوٌؤوملا لك نعو مهسضر ل فالخ تاَوَس واَو ييو 6

 «ميركلا نآرقلا يف تفرصت امفيك #تآوس# واو يف شرو نع ةاورلا فلتخا

 :نيلوق ىلع «امهتاءوس امهل تدب# :ىلاعت هلوق هلاثمو

 .#فوخو# ««الوق#

 اهيف نوكيف #*ءوّسلا#و «ةءوّسا» ب اهقاحلإو ءاهئانثتسا مدع : يناثلا لوقلا

 . عابشإلاو طسوتلاو رصقلا : ءارقلا نم هريغلو شرول ةثالثلا هجوألا

 ؛ًالصأ شرول اهيف دم ال *تاءوس# واو نأ ىلع ةءارقلا ءاملع نم نوققحملاو

 شرول فالخلا نوكيو «واولا هذه ءانثتسا ىلع اوعمجأ شرو نع نيللا دم ةاور نأل

 رصقلا اهدعب يذلا لدبلا يف هل نوكي رصقلا ىلعف .طسوتلاو رصقلا نيب ًارئاد اهيف

 .عابشإلاو طسوتلاو

 . طسوتلا الإ لدبلا ىف هل نوكي ال طسوتلا ىلعو

 :اهيف شرول نوكيف

 .لدبلا ثيلثت عم واولا رصق - ١
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 «لدبلاو واولا طسوت - ۲

 :هلوقب قبس ام ىلإ راشأ دقو «لمعلا هيلعو نوققحملا هيلع يذلا اذه

 4 0 0 2 nne nnn مهشرول فاالخ تاوس واو يفو

 لك نعو :هلوق يف امهيلع صن نيتملك يف واولا رصقي نأ ءىراقلا مظانلا رمأ مث

 يف لدبلا هجوأو «[4 :ريوكتلا] ُةَدرموَمْلا# :يف ىلوألا واولا امهو ءًالثمو رصقا ةدوؤوملا

 . شرو نع ةاورلا قافتاب ء[۸٥ :فهكلا] *اَْيَوَم لو ةرهاظ ةيناثلا واولا

 ةيلكلاب دملا باهذإ وه ةمدقتملا ثالثلا تاملكلا يف رصقلاب دوصقملا نإ مث

 . #مكقوف# :واوب قطنلاك دملا نع ةدرجم ةنكاس واوب قطنلاو

 ال ال ال
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 تر
 یخ ے9 یج
 یو ؛ خو کھ

 ٩ - نيتزمهلا باب 00
 / لا ظ امس

 الُمْجَتل كفلُخ حتقلا ٍتاَدِبَو امس ٍةَملكب ِنْيَتْرْمَمه ىَرْخَأ ُليِهْسَتَو ١

 الّهَسُم ئورُي َداَدْمَب يقو ٍشْرَوِل ْثَلَدَبَت َّرْضِم ٍلْمَأ ْنَع املأ ْلَفَو -'

 .ةدحاو ةملك يف نيتزمهلا عامتجا باب وهو ديدج بابب مظانلا أدب

 ةحوتفم نوكت :ةيناثلا ةزمهلاو .ةحوتفم ىلوألا ةزمهلا نوككت نأ دب الو

 . ةمومضمو ةروسكمو

 مهل زومرملا مهو «ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق هنأب مظانلا ربخأ دقو ءاذه

 :هلاثمو «ةحوتفم ةيناثلا ةزمهلا تناكأ ءاوس ةملك يف ةيناثلا ةزمهلا ليهستب ««امس» ب

 «ةمومضم مأ «[۳ :ق] 4اَدَل :  هلاثمو ةروسكم تناك مأ ء[١ :ةرقبلا] 4ْمُهَتْدَدْنَأَع ل

 .[8 :ّص] 4# ُرْكَزلَأ هلع َلْزنُمَأ # : هلاثمو

 «ماشهل ناهجو اهيف «ةحوتفملا يأ «حتفلا تاذ ةيناثلا ةزمهلا نأ مظانلا نّيَب مث

 . قيقحتلاو ليهستلا :امه «ًالُّمجتلا يف «ماللاب» هل زومرملا وهو

 اذإ ةيناثلا ةزمهلا رييغت ةيفيك يف اوفلتخا شرو نع ةاورلا نأ اهدعب مظانلا نيبو

 : نيبهذم ىلع ةحوتفم تناك

 ًافلأ لقو : مظانلا راشأ هيلإو ءًافلأ اهلادبإ هنع نييرصملا بهذم :لوألا بهذملا

 . شرول تلدبت رصم لهأ نع

 :نيلاح نم رمألا ولخي الف بهذملا اذه ىلعو

 نم ةلدبملا فلألا دمتف نكاس فرح ةلدبملا ةزمهلا دعب نوكي نأ :لوألا لاحلا

 «تاكرح تس رادقمب يلصألا نوكسلل مزاللا دملاب ًاقحلم ًاعبشم ًاليوط ادم ةزمهلا

 ]۳ : ةلداجملا] قش ل 0[ :ةرقبلا] 4ْمُهَتْرَدَنَأَ 8 : هلاثمو

 ةلدبملا فلألا دمتف «كرحتم فرح ةلدبملا ةزمهلا دعب نوكي نأ :يناثلا لاحلا
 ر

 أنأو دلأ 8: :امه ءطقف نيعضوم يف عقو دقو «نيتكرح رادقمب ًايلصأ ادم ة ةزمهلا نم

 ١١[. :كلملا] مسل فن منكَ » الا :دوه] © ٌروجَع
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 ببسب دملا فرح ضورعل لدبلا َّدَم ليبق نم ربتعي ال دملا اذه نأ :ظحاليو

 .ًافلأ ةزمهلا لادبإ

 :ىلاعت هلوق ىلع فقولا دنع شرول لادبإلا هجو ءاملعلا عنم دقو

 .[57 :ءايبنألا] تاء

 مالك يف دوجوم ريغ اذه نإف ؛#فاوص) :يف امك «مغدم اهيف سيل ةيلاوتم نكاوس

 .برعلا

 ةزمهلا نيب : يأ “س ب اهليهست هنع نييدادغبلا بهذم : ىناثلا بهذملا

 .الهسم ىورُي دادغب ىفو :هلوقب مظانلا راشأ هيلإو «فلألاو

 وهو دحاو هجو ةمومضملاو ةروسكملا ةيناثلا ةزمهلا يف شرول نوكيف : هيلعو

 . َّنْيَب سب ليهستلاو ًافلأ لادبإلا :ناهجو ةحوتفملا ىفو

 تناكأ ءاوس ةيناثلا ةزمهلا نوققحي ءارقلا نم نيقابلا نأ :دضلا نم ذئنيح مهفيو

 .ةمومضم مأ ةروسكم مأ ةحوتفم

 ةبحص

2 

 ل
o ۹ 2 ۳ Eg 

 ا 2 يك 2 ا عر

 9 و تل “ا : أ لوالاو يمجس عا حص تلصف يف اهقفحو درب

 نيتزمهلا قيقحتب «ةبحص»ب مهل زومرملا مهو «يتاسكلاو ةزمحو ةبعش أرق -

 اهقّمَحو :هلوقب راشأ هيلإو 0544 :تلصف] يحن“ :ىلاعت هلوق نم ةيناثلاو ىلوألا

 . يمجعأ ةبحص تلصف يف

 ةزمهلا طاقسإب «الهستل» :هلوق يف «ماللاب» هل زومرملا وهو «ماشه أرقو -

 نطقسأ ىلوألاو :هلوقب راشأ هيلإو «ةيناثلا ةزمهلا قيقحتو ««يمجعأء» نم ىلوألا

 . الهستل

 ةزمهلا قيقحتب صفحو ناوكذ نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان :مهو نوقابلا أرقو -

 .دضلا نم ذخؤي ام وهو هني َنْيَب ةيناثلا ةزمهلا ليهستو «ىلوألا
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 د ك
 َالَّضَوُم ًالاَصو ْتَماَد امك رخ ْتَعْفُس ٍفاَمْحالا يف مُتبَمْذَأ ُهَرْمَهَو 4

 ًالَّهَسُم يقشَمدلاو أ اضبأ ُةَبْعشَي ٌةَرْيَح عَن عفش ناک ْنَأ يف نون ينو ٥-

 كمت ان لإ تز ذأ عت مهري نبأ ِنَع ٍناَرْسِع لآ يفو 5
 «امك» «فاكلاب» :بيترتلا ىلع امهل زومرملا امهو «ريثك نباو رماع نبا أرق

 تحبصأف ۲١[« :فاقحألا] هذآ :ىلاعت هلوق يف ىرخأ ةزمهب ««تماد» «لادلا»و

 .ًاجوز يأ ًاعفش ةزمهلا هذه ةدايزب

 ريثك نباف «- ًابيرق هنع ثيدحلا يتأآيسو - لاخدإلاو ليهستلا يف هلصأ ىلع لکو

 يف هل ماشهو «لاخدإ ريغ نم اهققحي ناوكذ نباو ءامهنيب فلأ لاخدإ نودب ةيناثلا لهسي

 هلقني كلذ لكو «لاخدإلا عم امهنم لك يفو «قيقحتلاو ليهستلا :ناهجو ةيناثلا ةزمهلا

 . ضعب نع مهضعب ءارقلا

 .دضلا نم ذوخأملا وهو «ةققحم ةدحاو ةزمهب نوقابلا أرقو -

 مظنلا يف ةحارص مهءامسأ ركذ نيذلا مهو «رماع نباو ةبعشو ةزمح أرقو -

 .[14 : ملقلا] 3€ بو لام اذنك نأ © : ىلاعت هلوق يف ةيناث ةزمهب

 :هلوقب راشأ هيلإو «ةيناثلا ةزمهلا لهسي رماع نبا وهو يقشمدلا نأ ركذ مث

 .الهسم يقشمدلاو

 .امهنيب دم ريغ نم نيتزمهلا قيقحت ةبعشو ةزمح ةءارق نوكتف : هيلعو

 .لاخدإ الب ةيناثلا ليهستو ىلوألا قيقحتب ناوكذ نبا ةءارق نوكتو -

 .لاخدإلا عم ةيناثلا ليهستو ىلوآلا قيقحتب ماشه ةءارقو -

 .دضلا نم ذوخأملا وهو «ةدحاو ةزمهب نوقابلا أرقو -

 نوين # : ىلاعت هلوق يف ةيناث ةزمهب  همساب مظانلا حرص دقو - ريثك نبا أرقو

 ىلوألا ةزمهلا قيقحت نم هلصأ ىلع وهو «[۷۳ :نارمع لآ] € يوا آم لني دعا
 .امهنيب فلآ لاخدإ نودب ةيناثلا ةزمهلا ليهستو

 .دضلا نم ذوخأم وهو ةدحاو ةزمهب نوقابلا أرقو -
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 الدنأ الات لكل مم اهب اًرَعشل لاو فاَرْعألا يفو هطو -۷

 ةبح

 ر ام 1 »0 “| 5 = ا ۸ ت سنو ر ١ ١ 3 7 و2 هيا سام يع 6 2

 ًالِصوُم ِكلّمْلاَوَواَولااَهْنِمِفاَرعالا يف لَ َلَدْبَأَو ٌصْفَح اهلك يفو ۹
 وهو - ]4۹ :ءارعشلا للا :هط 17 :فارعألا] # متنما ل ةءارق ىلع ءارقلا عمجأ

 ءاهلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح ةثلاثلا ةزمهلا لادبإب «- مظانلا قالطإ ىضتقم

 .ًافلأ لدبتف ةحتفلا ىهو

 ةثلاثلاو «ناتحوتفم ةيناثلاو ىلوألا تازمه ثالثب «متنمأأء» ةملكلا هذه لصأو

 . ةنكاس
 ىلوألا ةزمهلا قيقحتب ةبحصب مهل زومرملا مهو .ةزمحو يئاسكلاو ةبعش أرقو -

 .ةثالثلا عضاوملا يف ةيناثلاو

 «ةققحم ةدحاو ةزمهب أرقيو «هط عضوم يف ىلوآلا ةزمهلا طاقسإب لبنق أرقو -

 . ةيناثلا ليهستو ىلوألا تابثإب ءارعشلاو فارعألا ىعضوم ىف أرقيو

 ةدحاو ةزمهب أرقيو «ةثالثلا عضاوملا يف ىلوألا ةزمهلا طاقسإب صفح أرقو -

 . ةهمحمم

 .َنْيَب َنْيَب اهليهستب رماع نباو ورمع ؤبأو يزبلاو عفان :مهو نوقابلا أرقو -

 :فارعألا] «هب متنماو نوعرف لاق :يف اواو ىلوآلا ةزمهلا لادبإب لبنق أرقو -
 لس ن ر نر هه هي

 :هلوقل لصولا لاح الإ نيعضوملا يف ًاواو ىلوألا ةزمهلا لدبي ال

 الصوم كلملاو واولا اهنم فارعألا يف لبتق لدبأو .................

 ًادتباو ««روشنلا» ىلع فقو وأ ««متنمأء» هلوقب ًادتباو «نوعرف» ىلع فقو اذإف

 . ىلوألا ةزمهلا ققحي هنإف «متنمأ» هلوقب

 عم ليهستلا ةثالثلا عضاوملا يف «متنماع» :نم ةيناثلا ةزمهلا يف شرول نإو ءاذه

 فلألا «نافلأ عمتجال لدبأ ول هنأل ؛لادبإلا شرول سيلو .دملاو طسوتلاو رصقلا

 «ةنكاسلا ةئلاثلا ةزمهلا نم ةلدبملا فلألاو .«ةحوتفملا ةيناثلا ةزمهلا نم ةلدبملا
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 اهدعب ةدحاو ةزمهب قطنلا ريصيف امهادحإ فذحتف ءأعم نيفلألاب قطنلا ذئنيح رذعتيو

 لادبإلا هجو عنم دقو «ربخلاب ماهفتسالا سبتليف «صفح ةءارقك هتءارق نوكتف فلأ

 .سابتلالا نم ًافوخو «ماهفتسالا ظفل ىلع ةظفاحملل

 34 هون وە هو ا ےہ هي ه8 حس رو ثنو سا وس هر و هس او
 الدم هددماف ماهفتشإلا هزمهو ِنكَسم مال نيب لصو زمه نإو 2

 سوا ےس و

 التم نالآك لك ْنَع لسي يذلا ُهْرُضْقَيَو لوا اذ ّلُكَدلَ ۱

 الر َنْفِقَتَب ثآلق ثب آلَو اَمُه نِبَتَرْمَهْلا َنْيَب ّدَم الو 5

 قفتا دقف «ماهفتسالا ةزمهو ةنكاسلا فيرعتلا مال نيب لصولا ةزمه تعقو اذإ

 ةتس يهو ‹عوضوملا اذه يف ةدراولا عضاوملا يف لصولا ةزمه رييغت ىلع ءارقلا

 لا٤ لو 14١[« ف١: سنوي] اء و ء[144 147 :ماعنألا] نرالا 9 :عضاوم

 .[09 :لمنلاو ,«55 :سنوي]

 :امه «نازئاج ناهجو ةتسلا عضاوملا هذه يف ءارقلل

 تس رادقمب ليوطلا دملا عم ًافلأ دم فرح لصولا ةزمه لادبإ :لوألا هجولا

 :هلوقب مظانلا راشأ هيلإ .حجرأو ىلوأ لادبإلا هجوو . نينكاسلا نيب لصفلل تاكرح

 الدبم هددماف ماهفتسالا ةزمهو نكسم مال نّيَب لصو رمه ْنإو

 سنوي يعضوم يف #نالآإ :يف ماللا وهو نكاسلا فرحلا كرحت ضرع اذإ الإ

 :ناهجو زوجي ذئنيحو ءاهيلإ اهدعب يتلا ةزمهلا ةكرح لقنب عفان مامإلا ةءارق يف

 . ةضراعلا ةكرحلا ببسب رصقلا :ىيناثلاو ءلصألا بسحب ليوطلا دملا :لوألا

 ةعبسلا ءارقلا نم ليهستلا هجوب ذخأ نم لكف ءَّنْيَب يب ليهستلا : ىناثلا هجولا

 راشأ هيلإو هدمت ال يهو ةققحملا مكح يف اهنأل ؛اهدمي الو لصولا ةزمه رصقي

 .ًالثم نالآك ّلك نع ٌلٌكَسُي يذلا هرصقيو : هلوقب مظانلا

 نيب فلأ لاخدإ هبهذم ناك نمف «ليهستلا دنع نيتزمه نيب فلأ لاخدإ عنتميو

 نيب دم الو :هلوقب راشأ هيلإو «تاملكلا هذه ىف فلألا لخدي ال هنإف نيتزمهلا

 .انه نيتزمهلا
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 «متنمآ» يف كلذو «تازمه ثالث اهيف عمتجي ةملك لك يف لصفلا لاخدإ عنتميو

 :هلوقب مظانلا راشأ هيلإو «[58 :فرخزلا] كاَكُمَهِلَأَع ل :يفو ثالثلا عضاوملا يف

 الزنت نقفتي ثالث ثيحباالو 6060660 60660 02٠066666666660

 ةزمه لبق ماهفتسا ةزمه ةدايزب 018١ :سنوي] «رْخّسلآ# ورمع وبأ أرقو -
 ةزمه لادبإ :لوألا هجولا :امهو ءناقباسلا ناهجولا هيف يرجيف :هيلعو «لصولا

 .َنْيب َّنْيَب اهليهستو عبشملا دملا عم ًافلأ لصولا

 ًالرن#أ اأ مل مَآ ْمُهَتْرَدَنَأ ةنالن ٍنِيئَرْمَهْلا عنج برضو ۳

 : عاونأ ةثالث ىلع ميركلا نآرقلا يف ةدحاو ةملك يف نيتزمهلا عامتجا نوكي

 ١[. :ةرقبلا] «ْمُهَتنَّدَنَأَ 8 :هلاثمو «نيتحوتفم ناتزمهلا نوكت نأ :لوألا عونلا
Gao” ٠١[. :نارمع لآ] ‰مشملساء #و 

 « کا : هلاثمو «ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا نوكت نأ :يناثلا عونلا

 .[17 :ةبرتلا] (ةَّمِيَأ 8و ٩[« :تلصف]
 ر

 « شيوا » :هلاثمو «ةمومضم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا نوكت نأ :ثلاثلا عونلا

 .[؟8 :رمقلا] ع ركزلا قلم و ٠١[« :نارمع لآ]

 لا ل ب
 الو هل تلح رشكلا َلْيِقَو ذل اهب هج رشكل او حتفلا لبق َكُّدَمَو ا٤

 العلا ارَعشلاو ٍفاَرْعألا يفرح يفو  مَيْرَمِب هنَع فل آل ٍةَمْيَس يِفو 6

 الس فلخلابو فرح ْتلَّصُف ىفو اًمِداَص َقْوَف اعم ًاَمْفِئآ كأ 5

 فلأ» ىمست فلألا هذهو «نيتزمهلا نيب فلألا لاخدإ نع ثيدحلا ىلإ مظانلا لقتنا

 علطم يف دملاب دوصقملا وهو «ناتكرح اهرادقمو «نيتزمهلا نيب لصفت اهنإ ذإ ؛ «لصفلا

 .لوألا تيبلا

 دملا ليبق نم سيل نيتزمهلا نيب لصفلل فلآلا لاخدإ نأ :هيلإ هبنتلا بجي اممو

 هذه نأل ؛ةدحاو ةملك ىف اعمتجا ةزمهلاو ىعيبطلا دملا فرح نأل ؛لصتملا بجاولا

 .ىرخألا تاياورلا ضعب يف درت ملو «تاياورلا ضعب يف تدرو ةضراع فلألا
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 يف «ءاحلاب» :بيترتلا ىلع مهل زومرملا مهو ءماشهو نولاقو ورمع وبأ أرق -
 لبقو ةحوتفملا ةزمهلا لبق فلأ لاخدإب «رل» يف ؟ماللا»و (اهيلل ىف «ءابلا)و «(ةجحس»

 ذل اهب ٌةجح رسكلاو حتفلا لبق َكُدَمو :هلوقب مظانلا راشأ هيلإو ءةروسكملا ةزمهلا

 هنع يور دقف «ةروسكملا ةزمهلا لبق فلآ لاخدإ يف هنع فلخب ماشه أرقو -

 .هل فلخ رسكلا لبقو :هلوقب مظانلا راشأ هيلإو «هكرت هنع يورو «لاخدإلا

 يف نيتزمهلا نيب فلأ لاخدإ نييعت يف ماشه دنع فالخ ال هنأ مظانلا نيب مث

 .[77 :ميرم] «َتِماَماَدِوَأ » :لوألا عضوملا

 .[11و ۸۱ :فارعألا] «ًارجأل انل َنِءألو نوال مکی » :ثلاثلاو يناثلا عضوملا

 4١[. :ءارعشلا] (َكَل ا َنِيَأ# : عبارلا عضوملا

 «ةَهِلإَءاَكَقَِأ  ء[١٠ :تافاصلا] َنيِقَدَصْمْلاَنيَل َكّنَِأ 9 :سداسلاو سماخلا عضوملا

 .145 :تافاصلا]

 «([9 :تلصف] «نورتكت کتیا ۶ : عباسلا عضوملا هب عد حسم ب اپ . .

 العلا ارعشلاو فارعألا يفرح يفو 22 ميرمب هنع فلخ ال ةعبس يفو

 0 فرح تلصف ىفو اهداص قوف ًاعم ًاكفتا كنئأ

 : نيهج وب [9:تلصف :]4 ورق کیا » وهو «قباسلا تلصف عضوم ماشه أرقو -

 عم امهالك «ةروسكملا ةزمهلا ليهستب :يناثلا «ةروسكملا ةزمهلا قيقحتب :لوألا

 فالخلا اذه ىلإو «ةروسكملا ةزمهلا ماشه هيف لهسي يذلا ديحولا عضوملا رهو لاخدإلا

 . الهس فلخلابو :هلوقب مظانلا راشأ

 2 2 ۳ امس ۽ روە

 الدْبأ وحلا ىفَو ًافْضَو اَمَس لهَسو | ُهَدَْحَو دم ذَق ٍفْلُخْلاِب َةَمْئآَو -۷

 نيب فلألا لاخدإب ميركلا نآرقلا يف تدرو ثيح #ةمئأ# : ظفل يف ماشه أرق -

 .هدحو دم دق فلخلاب ةمئآو :هلوقب

 .دضلا نم ذوخأم وهو .فلألا لاخدإ مدعو دملا كرتب نوقابلا أرقو -
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 ةزمهلا ليهستب «امسب» :مهل زومرملا مهو ءورمع وبأو ريثك نباو عفان أرقو -
 .اًمَس ْلُهَسَو :هلوقب منان راشأ هيلإو «ةيناثلا

 . ةيناثلا ةزمهلا قيقحتب نوقابلا أرقو -

 : عضاوم ةسمخ يف نآرقلا يف ظفللا اذه درو دقو

 1١[. :ةبوتلا] رفا ةَ اوقف ل :لوألا عضوملا

 . ۷٣[ : ءايبنألا] رار تشتم نبأ قتلك # : يناثلا عضوملا

 ه :صصقلا] دي مهمو » : ثلاثلا عضوملا

 ١ :صصقلا] DE يأ مهتاعجو # : عبارلا عضوملا

 Ye] : بد اکا رار كرش تب سانات ١ :سماخلا عضوملا

 اذهو «ةصلاخ ةضحم ءايب نوكي ةيناثلا ةزمهلا لادبإ نأ ىلإ ةاحنلا ضعب بهذ دقو

 سيل هنكلو «ورمع يبأو ريثك نباو عفان :مهو «امس» لهأ نع درو دق ناك نإو هجولا

 .الدبأ وحنلا يفو :هلوقب مظانلا راشأ هيلإو «هب أرقي الف ةيبطاشلا قيرط نم

 ت ل ت ص 5 و ّح ل 0 ص بت مو

 الصفي اجو ارب اَمِهِفَلُحِب  ُهَنيِبَح ىل ملا لبق َكُدَمَو ۸
 o < 00 هو 2 س 0 17 o ر 0 1 02

 «ةمومضم ةيناثلا ةزمهلا تناك اذإ هكرتو دملاب امهنع فلخب ورمع وبأو ماشه أرق

 (ءاحلا»و ء«ىبل» يف «ماللاب» :بيترتلاب مهل زومرملا مهو ءهنع فالخ الب دملاب نولاقو

 ةزمهلا لبق فلأ لاخدإ دملاب دوصقملاو عاأرب» ىف «ءابلا»و ءامهفلخب «هبيبح» ىف

 :هلوقب راشأ هيلإو ؛ةمومضملا

 eens ارب امهفلخب هبیبحیبل مضلا لبق كدمو

 :هلوقب راشأ هيلإو «نيتزمهلا نيب لصفلل هنأب لاخدإلا اذه مظانلا للع دقو

 يه «عضاوم ةثالث يف ةملك نم نيتزمهلا نم ةمومضملا ةزمهلا تعقو دقو

 .[6 :نارمع لآ] مڪي ني ركب ركشيوأ لف 4 :لوألا عضوملا

 .[۸ :ّص] «ٌركْؤلأ هيلع لزنءأ :  يناثلا عضوملا

 ٠١[. :رمقلا] يع كَل َىِلَل » : ثلاثلا عضوملا

 نيتزمهب فرخزلاب (اودهشءأ) هدحو عفان أرقو
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 يف قيقحتلا عم لاخدإلا مدع هجو ماشه نع اوور ءادألا لهأ ضعب نأ ركذ مث

 مظانلا راشأ هيلإو «صفحك «َمُكِلَد نم ركب شیوا لف #  :وهو «نارمع لآ عضوم
 . صفحك مهماشهل اًوَوَر نارمع لآ يفو : هلوقب

 راشأ هيلإو ءليهستلا عم لاخدإلاب نولاقك رمقلاو ءّص يعضوم ًاضيأ أرقيو

 .ىلتعاو نولاقك يقابلا يفو :هلوقب مظانلا

 : ةيلاتلا هجوألا ةقباسلا ةثالثلا عضاوملا يف ماشهل نوكيف : هيلعو

 ىلعو .همدعو لاخدإلا عم قيقحتلا :ناهجو :نارمع لآ يف : لوألا عضوملا

 عضوملا اذه يف ليهست الف نيبهذملا الك

 لاخدإلا عم قيقحتلا :هجوأ ةثالث رمقلاو ص يف :ثلاثلاو يناثلا عضوملا

 .لاخدإلا عم ليهستلاو همدعو

 «ةملك نم نيتزمهلا مكح يف ةعبسلا ءارقلا بهاذمل ةماعلا ةدعاقلا :ةصالخلا

 :يلاتلا وحنلا ىلع يهو

 . ةثالثلا عاونألا يف امهنيب فلأ لاخدإ عم ةيناثلا ةزمهلا ليهست :نولاق بهذم

 هلو «ةئثالثلا عاونألا يف امهنيب لاخدإ ريغ نم ةيناثلا ةزمهلا ليهست :شرو بهذم - ١
 .عبشملا دملا عم ًافلأ اهلادبإ وهو «ناث هجو ةحوتفملا يف

 .ةثالثلا عاونألا يف لاخدإ نود ةيناثلا ةزمهلا ليهست :ريثك نبا بهذم ٣

 ليهستو «ةروسكملاو ةحوتفملا يف ف لاخدإلا عم ةيناثلا ليهست : ورمع يبأ بهذم 4

 .ةمومضملا يف همدعو لاخدإلا عم ةيناثلا

 .لاخدإلا عم ليهستلاو قيقحتلا :ناهجو ةحوتفملا يف هل :ماشه بهذم -

 هلف «ةقباسلا ةعبسلا عضاوملا يف الإ همدعو لاخدإلا عم قيقحتلا ةروسكملا يفو

 عم ليهستلاو قيقحتلا هيف هلف «تلصف عضوم يف الإ لاخدإلا عم قيقحتلا اهيف

 7 .لاخدإلا

 يعضوم يف هلو «همدعو لاخدإلا عم قيقحتلا نارمع لا عضوم يف ةمومضملا يف هلو

 .لاخدإلا عم ليهستلاو همدعو لاخدإلا عم قيقحتلا رمقلاو ص

 , ةثالثلا عاونألا يف لاخدإ نودب قيقحتلا :نييفوكلاو ناوكذ نبا بهذم 5
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 زو نیو > ےک

 ٠ ©”نينملك نم نيتزمهلا باب ٠

 نوكت نأب «نيتملك يف ناتعقاولا .ًالصو ناتقصالتملا عطقلا اتزمه امهب دارملا

 اهيلت يتلا ةملكلا لوأ ىرخألاو «ةملك رخآ ىلوألا

 : جحلا] تره رهأ ءاملا و ء[۳۹ :ًابنلا] 4دا اس نمف :وحن عطقلا ديقب جرخو

 4 نأ جاوسلأ 8 :وحن قصالتلا ديقب جرخو «لصو ةزمه اهيف ةيناثلا ةزمهلا نإف ٥

 ةزمهلا ىلع فقُو اذإ ام لصولا ديقب جرخو «فلآلاب نيتزمهلا نيب لصفلل ٠[ :مورلا]

 «ةكرحلا ىف ناتقفتم «نامسق بابلا اذه ىف ناتزمهلاو «ةيناثلاب ءىدتباو ىلوألا

 :لاقف امهنم لوألا مسقلاب مظانلا أدبو ءاهيف ناتفلتخمو

 ًالَملا ىف نیتملِک نم اتناك اذإ  ًاعم امهقافّثا يف ىّلوألا طَقْسَأو دا

 اتناك اذإ ىلوألا ةزمهلا طاقسإب أرق ءالعلا نب ورمع وبأ وهو العلا ىتف نأ يأ

 :لاقف ةكرحلا يف نيتقفتملا ¿ نيتزمهلل ةلثمأ ركذ مث ,ةكرحلا يف نيتقفتم

 الجت ٍقافتا ٌعاونأ كلوا ايو نإ امسلا نم اترمآ ابك 5

 هاَهَفّسلا © :هلثمو «[08 :دوه] 4 اترتا اج :وهو نيتحوتفملل لوألا لاثملا

 ٠١[. :جحلا] 4 عمت نأ ءامكلا كينو » 15 :ءاسنلا] ومآ

 دالا نمل : هلثمو c4 :ًايس] # نإ ءامسلا برم :وهو نيتروسكملل يناثلاو

 :وهو نيتمومضملل ثلاثلاو ل07 :ءارسإلا] 4اّلِإ كوم لو ء[۳۲ :بازحألا] 4 نإ

 .هريغ نآرقلا يف دري ملو YY] :فاقحألا] 4كی يو »

 ر 2 e 4 . س e , و سول 0 7
 الَهَس واولاكو اًيلاك هرسيغ يفو اقفاَو حتفلا يف ُيَرَبلاَو نولاقَو ٣

 نيتروسكملا يف امأ «نيتحوتفملا يف ىلوألا ةزمهلا طاقسإ ىلع ورمع ابأ اقفاو يأ

 ةزمهلا نيب لّهست نيتروسكملا يفف .َّنْيَب َنْيب ىلوألا ةزمهلا الّهسف نيتمومضملاو
 .واولاو ةزمهلا نيب ليست نيتمومضملا يفو «ءايلاو

 .ةيندرألا ةعماجلا «ةعيرشلا ةيلك «يركش دلاخ دمحأ روتكدلا تايبألا هذه حرش )١(
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 الَثْثُم سل امُهَنَع ٌفالخ هيفو امم َه َث ادن أل !ءوشلابو -؛
 ص

 :فسوي] حير جرام الإ ءوشلأب ةَراَمْأَل سلا َّنِإ :  ىلاعت هلوق يف يزبلاو نولاقل

[oYواوب قطنلا ريصيف ريصيف ذ .اهلبق يتلا واولا يف اهماغدإو واو ىلوألا ةزمهلا لادبإ  

 ىلع ةدايز عضوملا اذه یف امهل هجولا اذهو ,©الإ وسلاب# :ةروسكم ةددشم ةدحاو

 ناهجولاو «ىلوألا ليهست وهو نيتروسكم نيتزمه لك يف هب امهل ءورقملا هجولا

 اذه يف ليهستلا وهو امهل يناثلا هجولا نأ يأ (الّفقُم سيل) :هلوق ىنعمو

 ركذي مل ينادلا نأل كلذو فيلع ًالفقم ًادودسم ًاقلغم سيل عئاذ روهشم هجو عضوملا

 .هترهش نييبت يبطاشلا دارأف ريسيتلا يف هجولا اذه

 لهأ روهمج هيلع ام وه «ىلوألا ةزمهلا فوذحملا نأ نم انه مظانلا هركذ امو

 ليبق نم دملا نوكي روهشملا يأرلا ىلعف «ةيناثلا ةفوذحملا :مهضعب لاقو «ءادألا

 . ىلوألا ةزمهلا طاقسإ دعب لصفنملا

 . ليلق دعب مظانلا هركذيسف ةلّهسملا ةزمهلا لبق عقاولا دملا فرح مكح امأ

 ل س

 الكت اًهنَع دملا ضخم ليق دقو لبو ٍشْرَو َدْنِع ٌدَمَك ىرخألاو °

 .(ىرخألاو) هلوقب اهنع رّيع يتلا «ةيناثلا ةزمهلا نع ثيدحلا ىلإ مظانلا لقتنا

 وه رخآ هجو امهل زوجيو ءامهنع هجو يف لبتقو شرول نيب َنيِب لّهسُي اهنأ ربخأف
 دعبو ؛ٌءاي ةروسكملا دعبو ءًافلأ ةحوتفملا دعب لدبتف هدم فرح ةيناثلا ةزمهلا لادبإ

 :امه ناهجو ةكرحلا يف نيتقفتملا نيتزمهلا يف لبنقو شرول نوكيف ءأواو ةمومضملا

 .قيقحتلا الإ ىلوألا يف امهل سيلو ءاهليهست وأ ةيناثلا لادبإ

 :ءاسنلا] # دَحأ هج # وحن كرحتم اهدعب عقي ذأ امف امهل ةا تلدبأ او

 شرول لدبلا دم باب نم ُدَعَت الو يعيبطلا دملا نع ةدايز هيف فلألا دمت الف ۳

 :ءارعشلا] * تك نإ ِهآَمَسلأ م 8 :وحن نكاس اهدعب عقي نأ امإو .فلألا ضورعل

 ةكرحب كّرح نكاس اهدعب عقي نأ امإو ءاهدعب نكاسلل ًاعبشم ادم ءايلا دمتف 417

 نإ يتلو «[۳۳ :رونلا] © َنْوَرَأ نإ لَه اغلا لع : يه عضاوم ةثالث يف كلذو «ةضراع

 كيرحتب شرو صتخا «[۳۲ :بازحألا] 4نا نإ اسلا ن ٠١[« :بازحألا] درا
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 يناثلا يف لبنقل سيلو «ثلاثلا يف لبنق هقفاوو «لقنلا ةكرحب نيلوألا يف نكاسلا

 ًارظن دملا زوجي ةثالثلا عضاوملا هذه يفو .(يبنلا# ظفل زمهي ال هنأل نيتزمه ءاقتلا

 . ةكرحلا ضورعل ًارظن رصقلا زوجيو «نوكسلا وهو لصألل

 الت ومُهضعب رشكلا فيفَح ِءاَيب مهشرَول ْنِإ اًمبلاو ْنِإ الوَه يفو ١
 مصل ےس ھر : 0. 5 . 5 01 ےس ربك و ےن

 [؟١ :ةرقبلا] نيد مسك نإ ءالؤه # :امهو نيظفللا نيذه يف شرو نع يور

 ءاي امهنم ةيناثلا ةزمهلا لادبإ وهو «هب ّصتخا هجو [** :رونلا] ندر نِ ِلَعِبْلا لع و

 عم ةيناثلا ةزمهلا لادبإ :يه هجوأ ةثالث (نإ ءالؤهإ# يف شرول نوكيف «ةروسكم

 ةعبرأ نإ ءاغبلا ىلع## :ىف هلو «ةروسكم ءاي اهلادبإو «نيب نيب اهليهستو دملا

 ةضراع نونلا ةكرح نأل ءرصقلا عم لادبإلا :هجو ةدايزو ةقباسلا ةثالثلا «هجوأ

 . لقنلا ببسب

 اهليهستو « ةيناثلا ةزمهلا لادبإ :امه نيهجو نيعضوملا نيذه يف هل نإف لبنق امأ

 ًالدغأ َلاز ام ٌدملاو هدْصَق ْنْبَي رّيَعُم زمه لبق دم فرح ْنِإو ۷

 ناكأ ءاوس «ةرّيغم ةزمه لبق عقاولا دملا فرح رادقمب قلعتت ةماع ةدعاق هذه

 .دملاو رصقلا :ناهجو دملا فرح يف زوجي ثيح «طاقسإلاب مأ ليهستلاب رييغتلا

 هركذ دييقتو ليصفت هيفو ءرصقلا ىلع دملا هجو ليضفت انه مظانلا قلطأ دقو

 : "''لاقف يبطاشلا تيب هب ممت تيبب ةيربلا فاحتإ بحاص

 الَّضَمُم ناك ٌرْصَقلاف هفذَح عمو يقب دق رجغملا زمهلا ُرَتَأ اذإ

 نيتروسكملا يف يزبلاو نولاق ةءارق يف امك «ليهستلاب زمهلا رييغت ناك اذإف

 . ةزمهلا رثأ ءاقبل رصقلا نم ىلوأ دملاف نيتمومضملاو
 يف نيتقفتملا نيتزمهلل ورمع يبأ ةءارق يف امك «فذحلاب زمهلا رييغت ناك اذإو

 .ةزمهلا رثأ لاوزل دملا نم ىلوأ رصقلاف ةكرحلا

 . ۷۳ص «ةيبطاشلا لئاسم ريرحت يف ةيربلا فاحتإ «ينيسحلا فلخ نسح )١(
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 امس

 ٌةَمَأ ءاج غم ىلإ َءيفَت امس امهفالتخا يف ىرخالا ليهستو -4

 نم ءاهتنالا دعب «نيتملك نم ةكرحلا يف نيتفلتخملا ن نيتزمهلا مكح ِنايب ءدب اذه

 .ةكرحلا يف نيتقفتملا نيتزمهلا مكح ركذ

 ريثك نباو عفان مهو (امس) ب مهيلإ راشملا امهنم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب أرق ثيح

 نيب نيب ليهستلاو لادبإلا هيف لخديف «رييغتلا قلطم انه ليهستلاب دارملاو ءورمع وبأو

 .ًابيرق هليصفت يتأيس امك

 اذإ نيتملك نما نيتزمهلا عامتجا روص ركذ ليصفتلا اذه مظانلا نيبي نأ لبقو

 :ةشمخ يهو «ةكرحلا يف ف نيتفلتخم اتناك

 « لإ ءيت 8 ب اهل لثمو ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا نوكت نأ :اهلوأ

 :فسوي] © ةَوْخِإ اجو # «[14 :ةدئاملا] € لإ َءاَضْعَبْلاَو # :اهتلثمأ نمو [4 :تارجحلا]

.] 64 

 عضوم الإ اهنم دري ملو «ةموميضم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا نوكت نأ :اهيناثو
 د و ر كيج سر ال ند

 ٤٤[. :نونمؤملا] اوسر هما ءاجام لك # : ىلاعت هلوق وهو دحاو

 الّهُس واولاكو لاک لق ناعونف اتا وأ ٍءامَسلاو اَنْبَصأ ءاشن 4

 اَول نأ : ب اهل لثمو «ةحوتفم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا نوكت نأ : اهثلاثو

 «[۳۷ :ةبوتلا] 4 ٌرهلبصَمَأ وشل :اهتلثمأ نمو ٠٠١[« :فارعألا] 4 بود مهتبصأ
 م چ

 : [۳۲ : لمنلا] « نوم اكمل ماي

 نمل :ب ب مظانلا اهل لثمو «ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا نوكت نأ :اهعبارو
 مس ل

 اسلا نم # 6١[« :ءاسنلا] 4 ئدهأ لوم : اهتلثمأ نمو هاف :لافنألا] URE املا

 هك ل

 ٤[. :ءارعشلا] هياء

 نأ نّييف :عبرألا روصلا هذه مكح نيب ةسماخلا ةروصلا مظانلا ركذي نأ لبقو

 نأو «ءايلاو ةزمهلا نيب يأ نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهست وه ىلوألا ةروصلا مكح

 .واولا نيبو اهنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهست ةيناثلا ةروصلا مكح
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 4 هر 20 7 7 م 0 0 04 0
 الدعم سيفا ءايلاك ىلإ َءاشي لقو امهنم الدبآ اهنم ناعونو ٠

 ًالَضَقُم ادني لكلا زْمهب لکو |اَمْواَو لدن ٍءاَرَقلا رثكأ نَعو ١

 ةروصلا یف لادبإلاو ع ةيناثلا ةزمهلا لاديإ : ةعبارلاو ةثلاثلا نيتروصلا مكحو

 «ةحوتفم اواو ةيناثلا لادبإب ءةحوتفم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا تناك اذإ ىهو ةثلاثلا

 ًءاي ةيناثلا لادبإب ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا تناك اذإ ىهو ةعبارلا ةروصلا ىفو

 ءواولاو ءايلا يأ (الدبأ) «نيتزمهلا عاونأ نم يأ :(اهنم ناعونو) :هلوقو

 دعي ةحوتفملا ةزمهلاف «ةزمهلا نم واولاو ءايلا لادبإ يأ «نيتزمهلا نم يأ (امهنم)
 .ءاي لدبت رسك دعب ةحوتفملا ةزمهلاو اواو لدبت مض

 ةروسكم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا نوكت نأ يهو .ةسماخلا ةروصلا مكح نّيب مث

 4. . انآ ْنِإ وسلا سَم امو # : اهتلثمأ نمو ۲١۳[ :ةرقبلا] چ لإ اسم # ب اهل لثمو
 طر و 2 مسرع رص هس

 :امه ناهجو ةروصلا هذهلو ١6[« :رطاف] هلأ ىلإ ةارَمَضْلا مس «[188 :فارعألا]

 ةزمهلا نيب يأ نيب َنيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستو «ةروسكم اواو ةيناثلا ةزمهلا لادبإ

 يف دري ملو «ةياور ناحيحص ناهجولاو «لادبإلا نم سايقلل برقأ ليهستلاو «ءايلاو
 ةمومضم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا ةزمهلا نوكت نأ وهو ةروصلا هذه سكع نآرقلا

 .ةمأ ءاملا ىلع :نآرقلا ريغ نم هلاثمو

 لاح نوكت امنإ نيتملك نم نيتزمهلاب ةقلعتملا ماكحألا هذه نأ ىلإ مظانلا هّبن مث

 لاح ةيناثلا ٌقيقحت نعت ةيناثلاب ءىدُبو امهنم ىلوألا ىلع فقُو اذإف «نيتملكلا لصو
 نيعتي امك «نكاسلا نم لّهَّسُملا برقل كلذ نكمأ امل اهليهست ديرأ ولو ءاهب ءدبلا

 ءاهيلع ماشهو ةزمح فقو هجوأ نم يتأيس ام الإ اهيلع فقولا لاح ىلوألا قيقحت .

 .ًادرفنم ًاباب هل صصخ هنأل انه مظانلا هركذي ملو

 4 هو 0 ۰ و سا سوس خي سرى سمس ل

 ًالكشأ ُهنِم يذلا فرحلاو زمهلا وف ام َنْبَب َلّهَسُْملاَو ٌضُْحَم لادبإلاو 5

 ىلإ ةزمهلا بلق وه لادبإلاف «ليهستلاو لادبإلا ىنعم تيبلا اذه يف مظانلا نّيب
 ةكرحتم وأ ةنكاس ًاواو وأ ءاي وأ ًافلأ ةزمهلا ريصتف ءًاضحم ًامات ًاصلاخ ًابلق رخآ فرح

 . اهتلاح بسح



 فرحلا نيبو ءزمهلا وهو اهلصأ نيب ةطسوتم ةلاح يف ةزمهلا لعج وه ليهستلاو

 ةمومضملاو «فلألا نيبو اهنيب لهست ةحوتفملا ةزمهلاف ءاهتكرح هنم تدلوت يذلا

 الو ليهستلا مكحي الو .ءايلاو زمهلا نيب لّهست ةروسكملاو ءواولاو زمهلا نيب لّهست

 .نينقتملا خويشلا نم يقلتلاو ةهفاشملاب الإ طبضي

 ابأ نإف ةكرحلا ىف نيتقفتم اتناك اذإ نيتملك نم نيتزمهلا نأ بابلا اذه ةصالخو

 نالهسيو «نيتحوتفملا نم ىلوألا ناطقسي يزبلاو نولاقو ءامهنم ىلوألا طقسي ورمع

 لادبإ وه ناث هجو الإ ٍءوسلاب# يف امهلو .نيتمومضملاو نيتروسكملا نم ىلوألا

 .اهلبق واولا يف اهماغدإو اواو ىلوألا

 ام ناك نإ ًاعبشم ُدَمُي ءدم فرح اهلادبإ وأ ةيناثلا ليهست :ناهجو لبنقو شرولو
 ام ةكرح تناك نإ هزصقو هدم زوجيو أك ر حتم هدعر ام ناك نإ رصقيو ٌانكاس هذعب

 لادبإ وهو هب صتخا هجو «نإ ءاغبلا#و «نإ ءالؤهإ# يف شرولو «ةضراع هدعب
 ٠ .ةروسكم ءاي ةيناثلا ةزمهلا

 وبأو ريثك نباو عفان قفتا دقف «ةكرحلا يف ناتفاتخملا نيتملك نم ناتزمهلا امأ

 : ىلي امك هليصفتو «ةيناثلا ةزمهلاب صتخم ليهستلا وأ لادبإلا نأ ىلع ورمع

 .ءايلاو ةزمهلا نيب ةيناثلا ليهست :ةروسكم ةيئاثلاو ةحوتفم ىلوألا تناك اذإ- ١

 .واولاو ةزمهلا نيب ةيناثلا ليهست :ةمومضم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا تناك اذإ - ”

 .ةحوتفم ًاواو ةيناثلا لادبإ :ةحوتفم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا تناك اذإ ۳

 .ةحوتفم ءاي ةيناثلا لادبإ :ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا تناك اذإ - ٤

 اهليهست وأ ةروسكم ًاواو ةيناثلا لادبإ :ةروسكم ةيناثلاو ةمومضم ىلوألا تناك اذإ

 مهنم ٍلحأ نع دري ملو ءالصو نيتزمهلا قيقحتب نوؤرقي ءارقلا نم نوقابلاو

 .امهلادبإ وأ نيتزمهلا اتلك ليهست



 "درفملا زمهلا باب -

 الَّدَبُم دم فرح اهيرُي شروف  ٌةرمه لغفلا نم ًءاف ْتَنَكَس اذإ ١-

 الَجَوُمٌوْحَت ملا َرْنِإ صنفت نإ هنع ُؤاولاو ءاويإلا ةلمج ىّوِس ١

 «ةيلصألا هفورح لوأ ىف يأ ءظفللا نم ءافلا لباقم ىف ةنكاسلا ةزمهلا تناك اذإ

 دعب ةنكاسلاف ءاهلبق ام ةكرح سئج نم دم فرح ةنكاسلا ةزمهلا هذه لدبي ًاشرو نإف

 داو ل لدبت 6 دعب ةنكاسلاو ر اتتا ىدهلا ىلإ# . «نوملاي) : وحن ًافلأ الد

 " .نآرقب تيإ)

 ميملاو لصولا ةزمه لعب اهعوقوب «ةملكلا ءاف نوكت يتلا ةزمهلا ةفرعم نكميو ْ

 ‹‰نونمؤملا# ««اوتئا مثل : وحن اهئات وأ اهنون وأ ةعراضملا ءايو .ءواولاو «ءاقلاو

 . (نورمأت# .يتأنإ# ‹«#نمآي# ««اورمتأو» .«اونذأف#

 «هلدبي ملف ءاويإلا نم قتشا ام ةملكلل ًءاف ةزمهلا هيف تعقو امم شرول ينثتساو

 ,#مهاوأمو# .#هاوأمو# .«اووأن# .«ىوأملا# .هيوؤت# ‹يوؤت# ظافلأ وهو

 .#مكاوأمو#

 ءةملكلا َءاف تناك اذإ ةحوتفم اواو مض دعب ةحوتفملا ةزمهلا شرو لدبي امك

 ‹&4رخؤي» «4نذؤم# :هتلثمأ نمو «الجؤم# ظفلب مكحلا اذهل مظانلا لّثمو

 نكت مل نأب رومألا هذه دحأ لتخا نإف «ةفلؤملاو# «#«مكذخاؤي ال# ««ديؤي#

 اهلدبي الف مض دعب ةحوتفم نكت مل وأ «داؤف# «#لاؤس# :وحن ةملكلا ءاف ةزمهلا

 . شرو

 المها موزجم ريغ م رمهلا نم ِنكَسُم لك ٌييسوسلل لَدْيو ۳

 اهلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح ةنكاس ةزمه لك لادبإب أرقي هنإف ىسوسلا امأ

 عوقو ةلثمأ نمو ءابيرق تمدقت ءافلا ةلثمأو اهمال مأ اهنيع مأ ةملكلا ءاف تناكأ ءاوس

 .هلثم ةزمهب نرتقي مل يذلا يأ )١(
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 :ةرقبلا] 4 مك ءَردَاَف ١ : ماللا ةلثمأ نمو #4 سئب# © سأرلا# :ةملكلا نيع ةزمهلا

 ۷١[. :ةرقبلا] تّ 8 ء[ال"

 :عاونأ ةسمخ لادبإلا نم يسوسلل ينثتسا هنأ الإ

 مظانلا اهركذ ظافلأ ةتس يف عقو دقو «مزجلل ةمالع هنوكس ناك ام :لوألا عونلا

 :لاقف ىلاتلا تيبلا ىف

 e | ۹ تنو ع 4 عمو اشي ڪو ت اشنو وست ٤ لأ 4 2 0 0 Ls ى ر م ےس 3 4 -- 8 هس م

 مشو هس مكس نإ : يه عضاوم ةثالث يف درو (ؤست) اهنم لوألا ظفللاف
 نإ لو ٠١١[« :ةدئاملا] ه کوس مک د نإ ايشا نع اولس ال و «[۱۲۰ :نارمع لآل

 5١[. :ةبوتلا] 4 شود ٌةكسَح كلب 5

 «[4 : ءارعشلا] متعلم نإ : يه أضيأ عضاوم ةثالث يف (أشن) : يناثلا ظفللاو

 :هلوقف ٤۳[« :سي] €. . . مُهَفِرعنْاَمَت نو و «[4 :ًابس] *« ضرأْلا مهب فیض ات نإ و

 . عضاوم ةتس يف ناظفللاف «عضاوم ةثالث يف درو اهنم الك نأ ينعي )تس أشنو ؤست#

 ١٠ :ءاستلا] ڪپ اگ نإ ل : يه عضاوم ةرشع يف (أشي) : ثلاثلا ظفللاو
 ر جرب

 طر لع هلع اسم نمو للص هلآ اشي نم فو ۱١[« :رطافو 9 :ميهاربإو ٠١۳ :ماعنألاو

 نإق و ٥٤[« :ءارسإلا] کبدی ای ناو د يات نإ لو c4 : ماعنألا] # ِيِقِّيْسُم

 هذه نمو [۳۳ :ىروشلا] © حير نکس اتي نإ و ء[٤۲ :ىروشلا] € كيلق لع رع هلآ لش 3 ھو ج ف س ص ی ت و ص

 الو نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل ًالصو رسكلاب ةكرحتم امهيف ةزمهلا نانثا عضاوملا

 .ًافقو الإ امهيف مزجلا نوكس رهظي

 د کک ا ا ےن 5 0 . =:

 « اَكَفْرَي رکرمأ نم کل میو 9 وهو دحاو عضوم يف (ءىيهي) : عبارلا ظفللاو
 ١١[. :فهكلا]

 :ةرقبلا] اهو ةي نم ْحَسنَناَم# #9 : ىلاعت هلوق نم (اهأسنن) : سماخلا ظفللاو

 ةنكاسلا ةزمهلا اهدعب ةحوتفم نيسو ظفللا لوأ ةحوتفم نونب اهؤرقي ثيح ٠

 . ةلديملا

 . [1: مجنلا] 4 ىَسوُم فحص فاما لم # :ىلاعت هلوق يف (ًابني) : سداسلا ظفللاو
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 ببسب يسوسلل ةلدبملا ريغ ظافلألا ركذ لمتكا يأ (الّمكت) :تيبلا رخآ هلوقو
 زمهلا ىلع عمتجي الئلو « هنوکس ضورعل لادبإلا نم موزجملا ونئتس ا امنإو «مزجلا

 .هلادبإ مث هناکسإ :نارمأ

 الَّصَحَن ثالث ًارَقاَو ًاعم ءىجْرأو عراب ْءىَتَبو هلو غىّيَهو ٥

 دحأ يف تاملك سمخ يف عقو دقو ءءانبلل هنوکس ناك ام وهو :يناثلا عوتلا وه اذه

 مُهَنِبْنَأ لو 1٠١ : فهكلا]4اًدَسَرائِرمأ نِماَنَ هو 3 : ىلاعت هلوق نم(ءىيه) يه ءًاعضوم رشع

 ,[9+:فسوي]© ودوني اَ ل : يه م عضاوم ةعبرأ يف (ءىبن)و ء[۳۳:ةرقبلا] € ةيباسأي

 ووو ء[١١ :رجحلا] مهرب فيض نع مهينو 8و ۹ :رجحلا] ئاو ئ # لو
 مَ ملو ء[١۳ :ءارعشلاو ٠١١ :فارعألا] «هئجرأ#و «[۲۸ :رمقلا] مق الآ ن

 .هقفاو نمو يسوسلا ةياور يف زومهم وهو (ءىجرأو) : لاقف تيبلا نزو ةرورضل ظفللا

 . كير رسأي أرقأ # ء[٤٠ :ءارسإلا] كبك ارق # : يه عضاوم ةثالث يف (أرقا)و

 . [*و١ :قلعلا] همد الأ كرو أرق

 «نلّصحف :اهلصأف ةفيفخلا ديكوتلا نون نم لدب هيف فلألا (الّصَحف) :هلوقو

 .رّيغي ملف ءانبلا ةمالع اهيف نوكسلا نآل ظافلآلا هذه يف لادبإلا مدعو

a2 Bf. 2 0 0٠ و و م 7 سلا «ء  
 اليمإلا هبشي زمهلا كرنب ايئرو هزمهب فخا هيوؤتو يوؤتو 2

 عبارلاو ثلاثلا نيعونلا تيبلا اذه يف مظانلا ركذ

 (يوؤت) ظفل يف كلذو «هلادبإ نم بنخأ هزمه ناك ام وهف :ثلاثلا عونلا امأ

 :ىلاعت هلوق نم (هيوؤت)و o1] :بازحألا] اس نم كَل وشو 3“ : ىلاعت هلوق نم

 عامتجا ىلإ نيظفللا نيذه يف لادبإلا يدؤي ذإ :٠١[ جراعملا] © ديو ىلا هيف »

 نم صلختي عامتجالا اذه وحن ىفو .ةكرحتم امهتيناثو «ةرهظم ةنكاس امهالوأ نيواو

 . ماغدإلاب لقثلا

 ظفل يف كلذو «ىنعملا سابتلا ىلإ هيف لادبإلا يدؤي ام وهف : عبارلا عونلا امأو

 ىلإ هيف ةزمهلا لادبإ يدؤي ذإ ۷٤[ :ميرم] ايرو انا نسج م مه :ىلاعت هلوق نم (ًايئر)

 يأ ءاوترالا وه يذلا ّيرلاب ظفللا هبتشيف ءاهدعب ىتلا ءايلا ىف اهماغدإ بوجو
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 ةلاح نم نيعلا هتأر ام وهو «ءاّوّرلا نم ايتر نإف ءانه دارملا سيلو «ءاملاب ءالتمالا

 نبا اهب أرق دقو ءرخآلا ىنعملا لمتحتو ىنعملا اذه لمتحت لادبإلاب ةءارقلاو «ةنسح
 .نولاقو ناوكذ

 الَعُم ءادألا لأ ةر هلك هبْشُي ثدَصوأ ٌةَدَصْوُمو ۷

 ىلإ هلادبإ يدؤي ام وهف يسوسلل لادبإلا نم ىنثتسملا نم : سماخلا عونلا امأ

 :ةزمهلاو ٠١ :دلبلا] هيعضوم يف © ةَدَصْوَم# ظفل يف كلذو ءىرخأ ةجهل ىلإ جورخلا
 ظفللا اذهو (ةدصوم) تراصل هيف ةزمهلا تلدبأ ولو ءدصآ نم ةزمهلاب ةدلصؤمف ۸

 دحاو ىنعمب امهالكو «دصوأ نم ةيلصأ نوكت نأو «ةلدبم نوكت نأ هيف واولا لمتحت

 .امهقاقتشا يف فلتخا نإو

 اوراتخاو ةءارقلا ءاملع اهركذ ىلع صن يسوسلل ةانثتسملا ظافلألا هذه لكو

 .ةروكذملا للعلاب كلذ نيللعم اهيف ةزمهلا قيقحت

 الدب ٍءايب ٍنوُجلَع نسبا لاقو هنوكش لاح زمهلاب وُمُكْتِراَبو -۸

 هلوق يف هيعضوم يف (مكئراب# ةزمه لدبي ال يسوسلا نأ ىلع انه مظانلا هبن

 مدعو «ةزمهلا نيكستب هتءارقو 124 :ةرقبلا] (ةكيراب دنع . ٠ . مكيِراَب لإ اووف # : ىلاعت

 وبأ هلقن امب دتعي ال امك «هب ٌدتعُي الف ةزمهلا نوكس ضورع ىلإ هيبنتلل انه لادبإلا

 ءاملع نم نوققحملاو ؛ هب درفنأ امم وهف ءاي زمهلا لادبإ نم نوُبلغ نب رهاط نسحلا

 . ظفللا اذه يف لادبإلا مدع ىلع تاءارقلا
 م

 ًالَدْيَأَ يئاّسكلاو شرو بئذلا يفو ْمُهْشْرَو سلب يفو رئب يف ُهآلاَوَو -۹

 ‹ظافلألا هذه يف ةملكلا نيع يه يتلا ةزمهلا لادبإ يف ّيسوسلا شرو عبت

 ثيح (سئب)و [5 : جحلا] ايش ٍرَضَقَو اطعم رايو » : یلاعت هلوق يف (رئب) : : يهو

 یوم َسْنِيَو # رر يشي نرتقي مل دا ماللاب وا ءافلاب وأ واولاب نرتقأ ءاوس درو

 انك ام ستل # «[8 :ةلداجملا] € ٌُرِيِصَمْلا ست ٠١١[« :نارمع لآ] * ترييِلدطلا
 تلا شرر

 ىف وهو 4 بدلا و ء[٠ :ةعمجلا] 4 . يوما لم سْني # 37[0 :ةدئاملا] * َنْوْنَمَعَي
 ظفل يف لادبإلا ىلع ٌيئاسكلا قفاو دقو «1107:14:15] فسوي ةروس يف عضاوم ةثالث

 . طقف #بئذلا#
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 ي
el 1ىلتجُي لادبإلاو يرودلا ْمُكَلأَيِو ٌةبعُش ركّدلاو ٍفْرُعلا يف ولؤل يفو ٠- هو م م ا و م هلا 4 و :  

 (ولْول) ظفل يف «ىلوألا يهو ءةنكاسلا ةزمهلا لادبإ ىلع ّيسوسلا ٌةبعش عباتو

 جرف و 0[ :رطافو 7 : : جحلا] الور يمد نم » وحن ًافّرعم وأ ًاركنم دروأ ًءاوس

 .[۲۲ :نلحرلا] اَلا امن

 نِي رکی ال ُملوُسَرَو هلآ اوعيِطم نيو # : ىلاعت هلوق يف «مكئلأي» ورمع وبأ أرقو
 اهلدبأو يرودلا اهققحو “ايلا دعب ةنكاس ةزمهب ١5[ :تارجحلا] 4 انيس ۾ لمع

 ءزمه نودب #مكتلي# نوقابلا أرقو «يسوسلل زمر #ىلَتجُي# يف ءايلاف «يسوسلا

 . صقني وهو دحاو ىنعمب امهو

 القت يللا ءاي يف مَقْذأو ِهئاِيَب ُةيَّنلاو الكل ٌشروو ١-

 يف كلذو «ةحوتفم ًءاي الل يف ةكرحتملا ةزمهلا لادبإب شرو صتخا

 ةمومضملا ةزمهلا لدبأو «[۲۹ :ديدحلاو ٠٠١ :ءاسنلاو ٠٠١ :ةرقبلا] ىف ةثالثلا هعضاوم

 حبصيف اهلبق ةنكاسلا ءايلا يف اهمغدأو ةمومضم ءاي ["7 :ةبوتلا] «هَىَِشلأ 8 ظفل يف

 . ةمومضم ةددشم ِءايِب هل قطنلا

 «لادبإ نم قبس ام ىلع هفطع نم نيظفللا نيذه ىف شرول لادبإلا مهفو

 4 2 سعف ساو ا 0 8 و هيما هس ه2 عيش
 مؤ مداك مزع تنكس اذإ مهلكل نِيترُمَه ىّرخأ لاديبإو 1

 تناك اذإ ةيناثلا ةزمهلا لادي بوجو يهو «ءارقلا عيمجل ةماع ةدعاق هذه

 «مداءإ# وحن ًافلأ حتف دعب ةنكاسلا لَدِبَتف ءاهلبق ام ةكرح سنج نم دم فرح «ةنكاس

 «يتوأ# وحن اواو مض دعب ةنكاسلا لدبتو «ةرخآلا#و © نماءإ»و «#ىتاء#و

 «ءاتيإو# :وحن ًءاي رسك دعب ةنكاسلا لدبتو «هب ءىدب اذإ «نمتوا#و «انيذوأ#و

 .هب ءیدب اذإ *نآرقب تئا#و «مهفاليإ#و «اناميإ#و

 ىلع هيبنتلل «نآرقلا يف دري مل هنأ عم «تيبلا رخآ الهوأ# ب مظانلا ليثمتو

 .نآرقلا يف درو ام ىلع ةروصقم تسيلف ةغللا يف ةدعاقلا هذه مومع

 .رمألل ًالهأ لعج :الهوأ )١(
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 اهلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن باب -۲
 يف ةزمح بهذم مظانلا هعم جردأو «درفملا زمهلا فيفخت عاونأ نم عون اذه

 .تكسلا

H8 09الهمم ةفذخاو زمهلا لكشب حيحص رخا ٍنكاس لك ٍشرول كرحو ١ مي . 30 5  

 ءاقلإب أرقي ًاشرو نإف «ةكرحتملا ةزمهلا لبق لصفنم حيحص نكاس فرح عقو اذإ

 .ةزمهلا فذحيو ءاهب كرحتيف ‹حيحصلا نكاسلا فرحلا اذه ىلع ةزمهلا ةكرح

 : يه ًاطورش لقنلل نأ مظانلا مالك نم ذخؤيو «لقنلاب لعفلا اذه ىمسيو

 فرح ىلإ لقنلا حصي الف ًانكاس ةزمهلا ةكرح هيلإ لوقنملا فرحلا نوكي نأ - ١

 لقنتف نيللا افرح امأ دملا فرح ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنت الف ءاحيحص نوكي نأ - ۲

 .امهيلإ ةزمهلا ةكرح

 فيرعتلا مال هنمو ءةزمهلا لبق ىرخأ ةملك يف يأ «ةزمهلا نع ًالصفنم نوكي نأ - ٣

 | .ًامّسر اهب تلصتا نإو ةملكلا نم تسيل اهنإف

 ٌغاتمو .#نمآ نم# :وحن شرول هلعف َنّيعَت «لقنلا طورش تعمتجا اذإف
 .#مداء تبا ىلإ اًؤلخ# .««ناسنإلا# ««انلسرأ دقلو# © ىلإ

 نوكيف «واوب اهتلصب أرقي هنأل «عمجلا ميم ىلإ شرو دنع ةزمهلا ةكرح لقنت الو

 .ةزمهلا فذحب ظفللا فيفخت : لقنلا هجوو «لقنلا نم عنمي دم فرح ةزمهلا لبق ام

 اللقُم اتْكَم لضَولا يف تفلح ىور ٠ ُةدنعو تفلح ٍفققولا يف ٍةَرَْح ْنَعَو ١

 نيب فالخ شرول اهتزمه ةكرح تلقن يتلا ةملكلا ىلع هفقو لاح ةزمح نع درو

 يف ةزمح فقو هجوأ ليصفت يتأيسو ءاهقيقحت وأ اهلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن

 . هباب

 لصفنملا حيحصلا نكاسلا ىلع لصولا لاح تكسلا ةزمح نع فلخ ىورو
 امب اهلصو وأ ةزمهلا اهلوأ ىتلا ةملكلا ىلع فقوأ ءاوس 2« سفنت نود ًاريسي ًاتكس
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 يتلا ةملكلاب حيحص نكاس اهرخآ يتلا ةملكلا لصو :لصولاب مظانلا دارمف ءاهدعب

 .ةزمهلا اهلوأ

 2 ٤ ري هر 1 4 4 0 2 5

 الت ةزرمح نع يفيرعتلل مآللا ىدل مهضغبو ًائيشو ِءيش يف ُثكشسَيو ٣

 0 دزي مل ائيشو ءيشو ٤

 ناكأ ءاوس «ءيش# ظفل ىلع لصولا لاح تكسلا ةزمح نع فلخ ىور كلذكو

 هل سيل هنأ دالخ ركذ نع مظانلا توكس نم مهفيو ءًارورجم وأ ًابوصنم وأ ًاعوفرم
 .ةزمح نع سراف حتفلا يبأ ةياور وهو «بهذملا اذه يف عضاوملا هذه ىلع تكس

 لصولا لاح تكسلا - نوُبلَع نب رهاط وهو  ةزمح نع ءادألا لهأ ضعب ئورو

 نع ةياورلا هذهو .طقف رورجملاو بوصنملاو عوفرملا #ءيشوؤ»و فيرعتلا مال ىلع

 .فيرعتلا مال ىوس لوصفملا نكاسلا ىلع اهيف تكس الو «هنع نيتياورلا نم ةزمح

 :امه ناهجو تكسلا يف ةزمح نع فلخل نوكيف

 .#ءيشإ#و فيرعتلا مال هنمو لوصفملا نكاسلا ىلع تكسلا - ١

 . طقف #ءيشإ#*و فيرعتلا مال ىلع تكسلا - ؟

 :امه ًاضيأ ناهجو ةزمح نع دالخل نوكيو

 .ًاقلطم تكسلا مدع ١

 . طقف #ءيشإ»و فيرعتلا مال ىلع تكسلا  ؟

 : يلي امك ةزمحل ةزئاجلا هجوألا نوكتف فقولا لاح امأ «لصولا لاح اذه

 «ىلوألا# «ةرخآلا# «ضرألا وحن فيرعتلا مالب نرتقم ظفل ىلع فقولا لاح-١

 «تكسلا مدعب هل ءىرق نإ لقنلا دالخلو «لقنلاو تكسلا :امه ناهجو فلخلف

 .هب هل ءىرق نإ ناهجولاو

 ىلع هجوأ ةثالث فلخلف نماء نم# :وحن لوصفم نكاس ىلع فقولا لاح - ۲

 «قيقحتلاو «تكسلاو «لقنلا :ىه لوصفملا نكاسلا ىلع تكسلا بهذم
 .قيقحتلاو ءلقنلا :لوصفملا نكاسلا ىلع تكسلا مدع بهذم ىلع ناهجوو
 متعمس) :وحن عمج ميم لوصفملا نكاسلا ناك اذإف «طقف ناريخألا ناهجولا دالخلو

 . لصولا لاح مكحلا سفن فقولا لاح مكحلا نوكيو «لقنلا عنتميف (تاياء

 .ةزمح فقو باب يف هليصفت يتأيسف «ءيشإؤ» ظفل ىلع فقولا امآ
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 “القت لقنلاب ّنالآ سْنوُي یدل فاق 00000 ٤

 سنوي ةروس نم هيعضوم يف 4 َنَعلآَ ظفل يف لقنلاب هيتياور نم عفان أرق

 لقثل ظفللا اذه يف لقنف هلصأ نولاق فلاخو «لقنلا يف هلصأ ىلع شروف 3

 . نيتزمهب ةملكلا

 ظ ك
 ت 2 2 و س 2 ۶ ه

 الّضُت لصألاب ُهْدَبلاو وُمهْوُدَبِو مُهلْضَو لقنلابو مهيقاب َمَهْدَأو ١
 الصْؤَمو ءب لقنلا لاح نولاقل هاو ُرَمْهُتو يِرصَبلاو نولاقل ۷

 مهو (اللظ) نم ءاظلابو ءرماع نبا وهو (هيساك) نم فاكلاب مهيلإ راشملا أرق
 4 جم ساس ret ول

 نيونتلا رسكو ماللا ناكسإب ٠١[ :مجنلا] لوألا اًذاع كلها هنأ # :نويفوكلاو ريثك نبا

 ةكرح لقن دعب «ماللا يف نيونتلا ماغدإب ورمع وبأو عفان :امهو نوقابلا أرقو ءًالصو

 هلصو لاح ورمع يبأو عفانل تباث (ىلوألا# ظفل يف لقنلا اذهو «ماللا ىلإ ةزمهلا

 ءورمع وبأ وهو يرصبلاو نولاق دنع لقنلا هيف زوجيف هب َءىدُب اذإ امأ :هلبق امب
 ورمع يبأو نولاقل لقنلا مدعب ءدبلاو «لقنلا يف هيهذم بسح شرو دنع بجيو

 . هلصأ ىلإ ظفللاب ًادوع «هب ءدبلا نم لضفأ

 ةثالث هيف هل زوجيف ءدبلا لاح امأ « لصولا لاح هل دحاو هجو وهف «هيف واولا زمهب هب

 . یھ هجوأ

 .هل مدقملا وهو ‹ لصألا بسح :«ىلوألا# - ١

 ١ - لصولا ةزمه تابثإب :«ىلؤلأ# .

 . لصولا ةزمه طاقسإب : 4ىلؤل» ۳

 : وهو «يلاتلا تيبلا يف ةروكذملا ةماعلا ةدعاقلا نم نولاقل ناهجولا ناذه ملعو

 ًآلَق ٍهضراَمِب اَدَتْعُم تنك ْنِإو هلك لْثَلا ىف لضولا زْمهب ابتو ۸

 .عفان نع هتلقنو هتاور ٌرْثك يأ ءفاقلا ديدشتب القن (۱)
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 لقني نمل عطق ةزمه اهدعبو فيرعتلا مال هلوأ امب ءدبلا دارأ اذإ ءىراقلل زوجي

 :ناهجو

 لقنلا ةكرح نأل «لقنلاب أرقي ال نمل لاحلا وه امك « لصولا ةزمه تابثإ :لوألا

 .ءادألا يف مدقملا وه هجولا اذهو «ةتباث لصولا ةزمه ىقبتف اهب دتعي ال ةضراع

 هذهب ًادادتعا «لقنلا ةكرحب ةكرحتملا ماللاب ءدبلاو لصولا ةزمه فذح :يناثلا

 . لصولا ةزمه تابثإل عاد كانه دعي ملف «ةيلصألا ةكرحلا ةلزنم اهل ًاليزنتو ةكرحلا

 البق ص آ شرو نع ناكشإلاب ةيباتكو عفان نع ادر لقتو 4

 ادر يم ُهْلِسْرَاَم# :ىلاعت هلوق نم «اءدر# ظفل يف لقنلاب هيتياور نم عفان أرق

 «نيتياورلا يف لصألل ةفلاخم هيفف ةدحاو ةملك نم هنأ عم ۳١[ :صصقلا] 4 َوفدَصَي

 «لقنلا :ناهجو شرو نع هيف يوُرف 19-٠١[ :ةقاحلا] نإ 8 عم # ةيبتك  ظفل امأ

 . لقنلا نم شرو نع ةياورلاو لقنلا يف حصأ لقنلا مدعو «همدعو

 ءىرق اذإف [۲۸-۲۹ :ةقاحلا] كه ج ِهّيلاَم # ب شرو دنع ظفللا اذه مكح طبتريو

 اذإو .€كلَه هيام 8 يف تكسلا عم راهظإلا نيعت نإ 3 هيك » يأ لقنلا مدعب هل
 . ماغدإلا 4كم 8 يف نيعت لقنلاب هل ءىرق

 ال ال ال
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 كَم

 بيوع زج كو

 زمهلا ىلع ماشهو ةزمح فقو باب ١١

 ٠ ةعامج فيلأتلاب هدرفأ دقو «هيف هجوألا بعشت ةرثكل «باوبألا بعصأ دحأ اذه

 . '”ءاملعلا نم

 لرم َفَرَطَت وأ ًاطشو ناك اإ ٌهَرْمَه َلِّهَس فقولا دنع ُةَرْمَحَو ١-

 اذه يفو «قباسلا بابلا يف ةأدتبملا ةزمهلا ىلع ةزمح فقو ةيفيك نايب قبس
 امو «ةفرطتملاو ةطسوتملا ةزمهلا ىلع فقولا نم ةزمح هب صقخا ام نايب بابلا
 صتخا هنأ ركذف ةزمحب مظانلا أدبو «ةفرطتملا ةزمهلا ىلع فقولا نم ماشه هب صتخا

 رييغتلا قلطم انه ليهستلاب دارملاو «فقولا ةلاح ةفرطتملاو ةطسوتملا ةزمهلا ليهستب

 .نيب نيب ليهستلاو لادبإلاو لقنلا : هيف لخديف

 كرت ذَق ةٌكيرخت هلق نيو امم فرح ُهنع ةليبأق
 « ةفرطتم مأ ةطسوتم تناكأ ءاوس «كرحتم دعب ةعقاولا ةنكاسلا ةزمهلا مكح نايبب أدب

 ةكرح سنج نم دم فرح ُلَدبت ثيح ًاضراع مأ ًايلصأ ةفرطتملا ٌنوكس ناكأ ءاوسو

 الملا لاق# ‹#ًارقا# .«نوملأي# : وحن الأ تلدبأ حتف دعب تعقو نإف ءاهلبق ام

 ,«ؤلؤللا# .4كفؤي# ,©نونمؤي# :وحن اواو تلدبأ مض دعب تعقو نإو «#هنمأت#
 .(ءىدبي# 4بئذلا#» «#رئب# .24ءىَبن# :وحن ًءاي تلدبأ رسك دعب تعقو نإو

 فقولل نّكسملا فرطتملا زمهلا يف كلذو ءًاكرحتم زمهلا لبق ام نكي مل نإف
 .هنع ثيدحلا يتأيس رخآ مكح هلف

 َالَهْسَأ ظقللا عجْرَي ىَّبَح ُهطقْشأو ًاكَسُمةَليتاَمِهِب كَّرَحو د

 لقن ًافقو ةزمحل همكحف «هيلإ لقنلا حصي نكاس دعب ةكرحتم ةزمهلا تناك اذإ

 :وحن ةفرطتم مأ ةطسوتم ةزمهلا تناكأ ءاوس ءاهفذحو اهلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح

 «ك«ءؤّسلا# «#الئْؤم## ««ءرملا# .#«ءفد# .«اموؤذم# .«نآرقلا# «#نومأسي#

 يف يلوتملاو «ماشهو ةزمحل زمهلا ىلع فقولا يف مانألا ةفحت :هباتك يف حصاقلا نبا مهنم )١(

 .ماشهو ةزمح فقو يف ماقملا حيضوت حرشب ماهفألا فاعسإو مانألا فاحتإ : هباتك

(Y)هعضوم يأ هلزنم َفّرطت يأ :الزنم فرطت . 
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 «نيتدئازلا ِءايلاو ٍواولاو «فلألا ىوس فورحلا عيمج ىلإ لقنلا حصيو «*ءيسإل

 :لاقف يلاتلا تيبلا يف فلألا دعب ةزمهلا مكح مظانلا ركذو

 ذم طو اَمْهَم ُهَّلَهَسُي ىَرَج ٍفلَأ اَم ِدْعَب ْنِم هلأ ئوس 4

 2(« ليئارسإ# .(ةكئالملا» ««مكؤابآإ#» .«مكؤاسن# :وحن ةطسوتملا فلألاف

 فلألاو ةزمهلا نيب يأ «نيب نيب اهدعب ةعقاولا ةزمهلا لهست «ءاعد# .#«مهءاج#

 «ةروسكملل ءايلاو ةزمهلا نيبو «ةمومضملل واولاو ةزمهلا نيبو «ةحوتفملا ةزمهلل

 رصقلاو «ّذعب ةزمهلا دوجو وهو لصألل ًارظن دملاف ءرصقلاو دملا فلألا يف زوجيو

 .ةزمهلا هذه ليهستل ًارظن

 الَوطأ ّدّملا ىلَع يِضْحَي وأ ُدُصْنَيِو ٌةلْثِم فّوُطَت اَمْهَم ةو ٥

 «ءاملعلا# .«ءاج# .«ءامسلا نم# :وحن فلأ دعب ةعقاولا ةفرطتملا ةزمهلاو

 فلأ ىقبتف امهادحإ فذح هل زوجيو نافلأ عمتجيف ءًافلأ فقولا لاح ةزمح اهلدبي

 الف ةزمه نم ةلَدْبُم نوكت ذئنيح فلألا نأل َرَّصَق ىلوألا فوذحملا رّدق نإف «ةدحاو

 ةزمه لبق دم فرح اهنأل ءرصقلاو دملا زاج ةيناثلا رّدق نإو .«رمأي## فلأك دمت

 «ًاعبشم دملا حبصيف ًافلآ امهنيب لخديف «نيفلألا ءاقبإ زوجيو «فذحلا مث لدبلاب رّيغم

 رصقلا :ةثالث هجوألا عومجم حبصيف فقولا نوكس ىلع سايق طسوتلا زوجيو

 ىرخأ هجوأ ةروسكم وأ ةمومضم ةزمهلا تناك اذإ هل روجيو ‹عابشإلاو طس وتلاو

 ًاعابتا اهضعب يف لادبإلابو ظافلأ يف فذحلاب فقولا هل زوجي امك اهر يتأيس

 . فلألا ىلع دوعت (هلثم) يفو :زمهلا ىلع دوعت (هدييو) يف ءاهلاو

 َالَّصَمُي ىَّنمَح لبق نم اَنَديِز دز اَذإ ًالِدْبُم َءاَيلاو واولا هيف ٌمْغْدَيَو 5

 ةزمهلا لدبيف نيتيدملا نيتدئازلا ءايلاو واولا دعب ةعقاولا ةزمهلا ةزمح لدبيو

 عمتجيف .ًءاي ةيدملا ءايلا دعب ةعقاولا ةزمهلا لدبيو اواو ةيدملا واولا دعب ةعقاولا

 ,#ءيسنلا# «ةئيطخإ» ««ءورق# :وحن ءايلا يف ءايلاو ءواولا يف واولا مغديف نالثم

 . «ًائيرم#

 الحم :الَخْدَم )١(

Y۰ 



 نإف «نيتيلصألاو نيتدئازلا واولاو ءايلا نيب قرب ىتح يأ (الّصفي ىتح) :هلوقو

 .امهيف ماغدإلا زاوج يتأيسو «قبس امك «ةكرحلا امهيلإ لقنت نيتيلصألا ءايلاو واولا

 اهنيع الو ةملكلا ًءاف تسيل ةدئازلا َّنأب «ةيلصألا نم ةدئازلا واولا وأ ءايلا فّرعَتو
 .اهمال الو

 . كرحتم دعب عقاولا ىلإ لقتناف «نكاس دعب عقاولا زمهلا نع ثيدحلا ىهتنا اذهبو

 وم ًاواَوَو ءاي ِهِحْنَن یدل  ُهَّرْمَه ٌمَّضلاو ٍرْسَكلا دعب ٌمِمْسُيَو ۷
 «ةحوتفم ءاي اهلدبي «ةئمإ# ««ةئطاخ# : وحن رسك دعب ةعقاولا ةحوتفملا ةزمهلاف

 .ةحوتفم اواو اهلدبي «الجؤمإ» .««ديؤي# :وحن مض دعب ةحوتفملا ةزمهلاو

 عبس تيقبو «ةكرحلا دعب عقاولا كرحتملا زمهلا تاالاح نم ناتلاح ناتاهو

 : ىلاتلا تيبلا یف اهركذ تالاح

 ًالهنُم فرت ام ماته لومي هيو نب َنِيَب اذه ٍرْيَغ يفو ۸
 دعب ةمومضملاو «نذأت# .«لأس# :وحن حتف دعب ةحوتفملا ةزمهلا يهو

 دعب ةروسكملاو «نوئزهتسم# .فرؤر# .(مكسوؤر# :وحن ثالثلا تاكرحلا
 نيب يآ ‹ نیب نيب اهلهسيف €نیئطاخ# «چاولئس# ا سیئب# : وحن ثالثلا تاكرحلا

 ةروسكملاو «واولاو ةزمهلا نيب لهست ةمومضملاف «اهتكرح هلم يذلا فرحلاو ةزمهلا

 . فلألاو ةزمهلا نيب ةحوتفملاو «ءايلاو ةزمهلا نيب

 نود فرطتملا زمهلا يف ليهستلا هجوأ ىلع ةزمح قفاوي رماع نيا نع ماشهو

 . طسوتملا

 فالخ اهيف عقو «ةمدقتملا دعاوقلل عورف ركذب نايبلا اذه دعب مظانلا عرش مث

 :لاقف

 ًالَوَحَت ِءاَيِلاَمْلا رشكب ُضْمَبو 2 ِهِماَهَداَو هراهظإ ىلع ايرو ۹
 ص 5 2 مر ت 2 8 7 ت 8 هع م 8 ےس

 الُهَسُم ناك طخلاب ةنآ اوور دقو مهتبنو مهئبنأ كلؤقك ٠

 .زمهلا نم ًالَّدِبُم :الوحم )١(



 : ميرم] ايرو انآ نسا مه ھ7 : ىلاعت هلوق نم «ًايئر# ظفل ىلع ةزمح فقو اذإ

 اهرهظأف «ةلدبملا ءايلا هذه ىف هنع ةاورلا فلتخاو ءاي ةنكاسلا ةزمهلا لدبي هنإف 4

 ٍءايب مسر هنألو نكاس امهلوأ نيلثم عامتجال نورخآ اهمغدأو «لدبلا ضورعل موق
 « وتو » :لادبإلا دعب راهظإلاو ماغدإلا زاوج يف ظفللا اذه لثمو «ةدحاو

 ١١[. :جراعملا] 4دیونت لو ]1 : بازحألا]

 هنإف [۲۸ :رمقلاو 5١ :رجحلا] مهينو لو [؟* : ةرقبلا] 4 مهين ىلع ففقو اذإ

 ءايلا لجأل اهرسك َيوُرف ءءاهلا ةكرح يف هنع ةاورلا فلتخاو ( ةنكاس ءاي ةزمهلا لدبي

 ناتاهو .ةزمح نع ناحيحص ناهجولاو ءءايلا ضورعلو لصألل ًارظن اهمضو ءاهلبق

 . (انكسم ذم فرح هنع هلدبأف) :هلوق نع عرف ناتلأسملا

 لّهسي يأ .فحصملا طخ هفقو يف عبتي ناك ةزمح نأ يهو ىرخأ ةدعاق ركذ مث

 نع ةبراغملا ضعب هاور مسرلا ٌعاَبَتاو «ةينامثعلا فحاصملا يف تمسر ام قفو ةزمهلا

 :لاقف مسرلا عابتا ةيفيك نّيب مث «بهذملا

 الدنا ۳ اد ٍرْسَكلا َدْعَب ُضْفْخآألاو همسر ٍفْذَحلاو واَولاو ىي ايلا ىفف ١

 ('"الضغأ واَولاكو اًيلاك اًمهيف ئكح نمو هِيكَع يف ُراَولا ُهْنَعو ِءاَيب 5

 اهيلع فقو ًاواو تبتك اذإو ءاي لادبإلاب اهيلع فقو ًءاي تبتك اذإ ةزمهلا نأ يأ
 ةرثك عم فلألا ركذي ملو «فذحلاب فقو ةروص ةزمهلل نكي مل اذإو ءآواو لادبإلاب

 نأ امإ اهنإف مسرلا نع جرخي ال ًافلأ ةرّوصملا ةزمهلا فيفخت نأل ًافلأ ةزمهلا ةباتك

 اهفيفخت نيتلاحلا يفو *نذأت# :لثم نيب نيب لّهست نأ امإو *نوملأي# وحن آفلأ لدبت
 .مسرلل قفاوم

 لك ىلعو «ءايلاب ءاي تروص ةزمه لك ىلع فقولا ةحص بهذملا اذه ينعي الو

 عامسلاب دّيقم هّنإف «فذحلاب اهل ةروص ال ةزمه لك ىلعو «واولاب ًاواو تروص ةزمه
 ةزمهلا تمسر يتلا تاملكلا تاءارقلا ءاملع رصح دقو «ةياورلا توبثو لقنلا ةحصو

 عابتاب اهيلع فقولا زاوجب ةحيحصلا ةياورلا تتبثو فذحلابو واولابو ءايلاب اهيف

 .لكشُم فاش رمأب يأ ة ةلضعمب ءاج : لضغأ )0(
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 EE م اوب ## : 217 ظافلألا هذه نمو .هل هابتنالاو كلذ ةاعارم ءىراقلا ىلعف . مسرلا

 4١[ :لحتلا] * َىَرْلا ىِ ياتو # «[۸ :فسري] اوف # ء[٣٣ :ناخدلا]

 .[05 :ةعقاولا] نواف #

 ءدحاو هجو يف نادحتيف «يسايقلا فقولا بهذم عم مسرلا عابتا هجو قفتي دقو

 يف هتحعص مدعو ةغللا هتفلاخمل مسرلا عابتا هج وب فقولا رذعتي دقو «نافلتخي دقو

 لادبإلاب هيلع فقولا يضتقي مسرلا عابتاف 8٠١ :مورلا] *َوُسلأ  ظفل يف امك «لقنلا
 .ًالقن الو ةغل حصي الو «ًافلأ

 ةزمهلا لادبإب فقولا ىور ةدعسم نب ديعس نسحلا وبأ وهو شفخألا نأ ربخأ مث

 ةروسكملا ةزمهلا لادبإو «*مكئبنؤأ# « (نوءزهتسم# :وحن ءاي رسك دعب ةمومضملا
 نيب ليهستلا :نيتلاحلا نيتاه يف مكحلا نأ مدقت دقو 24 لئُس# : وحن ًاواو مض دعب

 يف شفخألا نع لادبإلا نوكيو «هيلع ًادئاز ًاهجو شفخألا نع ىور ام نوكيو «نيب

 «ديؤي# :وحن نيتقباسلا ىلإ ةفاضإ نيتروصلا نيتاه يف يأ «نيتنثا ال تالاح عبرأ

 . «ةثمؤلو

 ةمومضملا ةزمهلا ليهست يأ هلبق ام ةكرحب نيهجولا نيذه ليهست ىور نم امأ

 دقف «واولا نيبو اهنيب مض دعب ةروسكملا ةزمهلا ليهستو «ءايلا نيبو اهنيب رسك دعب

 لّهست نأ ةياورلاو سايقلاو هب ءورقم ريغ هجولا اذهو «قاش رمأب يأ ءةلضعمب ءاج

 .اهلبق ام ةكرح ال اهتكرح هنم يذلا فرحلا نيبو اهنيب ةزمهلا

 ك1 ء 0 7 م 4 .٠ هال 1 9
 ًاليخأو لبق لبق ٌرشكو ٌّمَّضو هوحنو هيف ٌفْذَحلا نوئزهتشمو ۳

 ةمومضملا يهو ءاهل ةروص ال يتلا ةزمهلا فذح تالاح ىدحإل ليصفت اذه

 (نوتطاخ .#اوئفطيل# :هلثمو «نوئزهتسم# ظفلب مظانلا لّثمو ءرسك دعب
 لبق يذلا فرحلا يفو ءةزمهلا فذحت مسرلا عابتا بهذم ىلعف «كنوعبنتسيو#

 ءورقملا هجولا وهو «ةفوذحملا ةزمهلا ةكرح يهو مضلاب هكيرحت :ناهجو ةزمهلا

 ةميق ال طقاس يأ لماخ هجو وهو «هيلع يه ام ىلع ةرسكلا ءاقبإ : يناثلا هجولاو ءهب

 )١( «ةيبطاشلا حرش يف يفاولا ,يضاقلا حاتفلا دبع :رظنا ظافلألا هذه ءاصحإ ىلع فوقولل ص٠١١۹

 و١١ .٠
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 هجولا ىلع هيف ريمضلا دوعيو «'”ةينثعلل تسيلو قالطإلل المخأو :ىف فلألاف «هل

 . هتكرحب ًاكرحتم روسكملا فرحلا ءاقبإ وهو «طقف يناثلا

 ًالمغأ ِناَهْجَو هيف ِهّْيلَع َنلَخَ | ٍِدِئاَوَّرِب ًاطساَو ئفلُي هيف امو 145

 2 يضم ے

 َالَّمأَت دق ْنَمل ٍفيِرْمَت تاَمالو اًهوځنو او ماللاو او اه امك ا٥

 :نامسق طسوتملا زمهلا

 .مدقت ام ىلع ليهستلا همكحو هلبق يذلا فرحلا نم لصفني ال طسوتم : لوألا

 ىفف ءأطخ وأ ًاظفل هب لصتاو دئاوزلا نم هيلع لخد ام ببسب طسوتم : يناثلا

 . ليهستلاو قيقحتلا : ةزمحل ناهجو مسقلا اذه ىلع فقولا

 ءافلاو واولاو ءابلاو ماللاو «عاذتلا ايو « هيبنتلا اه : يه انه ةدوصقملا دئاوزلاو

 هيلع تلخد ام ىلع فقولا مكح مدقت دقو . فيرعتلا مالو ةزمهلاو نيسلاو فاكلاو

 #2 متنأهإ» :يه ىرخألا دئاوزلا فورحلا ةلثمأو «لقنلا باب يف فيرعتلا مال

 .«يأبفط مهتاب .4ىلإل» .«متنأل» .«اهيأ ای .«مدآ ای .«ءالؤه»
 «#مهنأكط (اونماف» .«اووأف# .#تنآفأ» .«رمأو» .«ملعأو» .«متنأو»

 .«يقلأأ# ««متنأأ» «6«فرصأس# «(مكيروأس» «(اهنأكل
 ةزمهلا ةكرح هيضتقت ام ابسح ليهستلاو ‹ قيقحتلا :ناهجو هوحنو اذه يفف

 . هنايب رم ام بسح اهلبق ام ةكرحو

 ةموهفم هفذح دعب ةملكلا تيقب نإف «ةملكلا ىف رظني اهريغ نع دئاوزلا زييمتلو

 اهلبق ام دعي الف ةموهفم ريغ تحبصأ نإ امأ ءدئاوزلا نم اهيف ةزمهلا لبق امف

 وحن لعافلا مسا ميمو «ديؤي# ‹(نمؤي# وحن ةعراضملا فورح يف كلذو ٌلدئاز

 ءهوحنو «هنمأم# وحن ناكملا مساو #ًايتأم# وحن لوعفملا مسا ميمو *نمؤملا#

 نم ءزجلا ةلزنمب تراصف اهفذحب ةملكلا لتخت ةدئاز تناك نإو فورحلا هذه نإف

 . ةملكلا

 زاربإ «ةماش وبأ] «تيبلا نزو هب رسكي الو ءالمخأو اليق :لاقل ةينثتلا فلألاب مظانلا دارأ ول ١(

 .[(۲۷:۲) يناعملا

١» 



 ًافقو هيفف (انتئا حلاص ايوإ» ‹#نمتؤا يذلا# : وحن دئازب طسوتملاب قحلي اممو

 .«رمأو» وحن يف ءافلاو واولا ماقم تماق ةزمهلا لبق يتلا ةملكلا نأل «ناهجولا

 . «انتأف#

 لغم بالا ٍفرعاو َّدَم َفْرَح اهب ٍلَّدَسُم ئوس ايف ٌمْرَو ميشأو ۱١-

 ماشهو ةزمحل ةزئاجلا هجوألا دحأ اذهف «مازلإلا سيلو رييختلا انه رمألاب دارملا

 لدبت مل اميف كلذو «هيلع امهلوخد حصي اميف مورلاب وأ مامشإلاب نايتإلا وهو ءًافقو
 عانتمال مامشإ الو مور اهلخدي ال ذم فرح تلدبأ نإ اهنإف ذم فرح هيف ةزمهلا

 .دملا فورح ىلع امهلوخد

 ةزمهلا ةكرح هيف تيقلأ اميف ماشهو ةزمحل مامشإلاب وأ مورلاب فقولا زوجيف
 اهلبق اميف تمغدأو ةزمهلا هيف تلدبأ امو «ءرملا# .4«عفد)# :وحن اهلبق ام ىلع

 . اهوحنو 245 يش #2 ءورق# وحن

 ةلبق نكست ئيلضأ واو امو -۷

 «نيتيلصأ اتناك نإ لقنلا ءزمهلا لبق نيتنكاسلا واولا وأ ءايلا مكح نأ مدقت

 . نيتدئاز اتناك نإ ماغدإلاو

 ت

 المخ ماَعْدالاب ضْعَب ْنَعَف ايلا |

 ماغدإ يأ ماغدإلا وهو نيتيلصألا ءايلاو واولل رخآ دجو نييبث تيبلا اذه ىفو

 ظافلألا ىف نوكي هيلعو «دئازلا ىرجم ىلصألل ءارجإ هجولا اذه ىفو ءامهيف ةزمهلا

 وحن .ماغدإلاو «لقنلا ؛امه ناهجو ةيلصأ واو وأ ءاي ةزمهلا لبق اهيف عقو يتلا

 .«ةئيه» (تنيس» :4ةأوس» :4ءيش)»
 هس مورلاب لضعاف ًافرط ًاكر  ْرَحُم ٌفلأ وأ كيرلا هلق امو -۸

 زمهلابو «كرحتم دعب كرحتملا فرطتملا زمهلاب قلعتي رخآ ًامكح انه مظانلا نيب

 ام ةكرح سنج نم دم فرح لدبي كرحتم دعب نكاسلا نأ قبس دقو «فلأ دعب عقاولا

 .هفرعاف زمهلا فيفخت عاونأ عامتجا عضوم بابلا اذه يأ ًاعِمَتْجُم :الْفْحَم )١(

 .۷۹و ۷۸ص «دیرملا داشرإ «عابضلا :رظنُي هجوألا نييبتو ليصفتلا نم ديزمل (۲)
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 دعب عقاولا فرطتملا زمهلا نأو (. . .ًانكسم دم فرح هنع هلدبأف) :مظانلا لوق يف «هلبق

 .(هلثم فرطت امهم هلدبيو) : مظانلا لوق يف ءافلأ لدبي فلآ

 ًاهجو نيتلاحلا نيتاه يف ةعقاولا ةزمهلا يف نأ وه تيبلا اذه يف روكذملا مكحلاو

 نوكي نأ ليهستلا وهو هجولا اذه يف طرتشيو «مورلا عم نيب نيب اهليهست وه رخآ

 اذه نوكي الف اذلو «ةءارقلا دعاوق هغيست ال هدحو ليهستلاب فقولا نأل مورلل ًامزالم

 كلذو ءاهملع مورلا لوشد اه اهيف ةزمهلا ةكرح زيجت يتلا ظافلألا يف الإ ًارئاج هجولا

 #ءاملا نم# املا ٠ «ولول# أدبي :وحن «رورجملاو عوفرملا يف

 ىوس اميف مرو ممشأو) :قباس تيب يف هلوق نيبو «تيبلا اذه نيب ضراعت الو

 لاح زمهلا اذه يف مامشإلاو مورلا لوخد عنم ىلع لد تيبلا كلذ نإف (. . .لدبتم

 . ليهستلا لاح امهزاوج ىلع لد تيبلا اذهو ءّدم فرح هلادبإ

 (©9ةلغوُم دس دق ًاحونفَم َقَحْلأَو ُهَنوكس ًاضخَم َدتْعاو مري مل نمو 4

 وأ كرحتم دعب كرحتملا فرطتملا زمهلا يف نيرخآ نيبهذمل ٌركذ تيبلا اذه يف

 اقلطم مورلا عم ليهستلا عنمو لادبإلا ىلع راصتقالا :امهلوأ . فلآ دعب

 ةزمهلا تناكأ ءاوس يأ ثالثلا تاكرحلا يف «مورلا عم ليهستلا زاوج :امهيناثو

 .قحلأ نمو يأ «(قحلأو) :تيبلا يف هلوقف ءةحوتفم وأ ةروسكم وأ ةمومضم

 ذوذشلا ىف دعبأ دقف امهب لاق نمو ءءارقلا دنع ًادج نافيعض نابهذملا ناذهو

 مور هيف يناثلا بهذملاو «ةياورلا هب تدرو ام كرت هيف لوألا بهذملاف هيف نعمأو

 .ءارقلا دنع ًازئاج سيلو حوتفملا

 ًالَيْلَأ ةوسئا املك ُءاَنَس يِضُي هتاحُت َدْنِعو ءاحنأ زْمَهلا يفو ٠

 فرصلا ءاملعو ةاحنلا دنعو «ركذ ام ىوس ةريثك قرط زمهلا فيفخت ىف يأ

 هيف ترهظ املكو «هونقتأو هباعص اوللذ مهنأل ءهكلاسم يلجنتو زمهلا ملاعم حضتت

 مهدنع تناك .ةملظلا ديدش ليللاك اهضومغ ةدش ىف تناكو مهريغ دنع تالكشم

 .راهنلا ةعبار يف سمشلاك اهروهظو اهحوضو يف

 . ضومغلل دادوسالاو ‹حوضولل ةءاضإلا ةراعتسا تيبلا يفف

 .ًادعبُم :ٌالْغوُم ,روهشملا فلاخ :ذش )١(



 ماغدإلاو راهظإلا باب 14

 .هباب يف ريبكلا ماغدإلا ماكحأ نايب مدقتل «ريغصلا :انه ماغدإلاب دوصقملا

 00و یوو ماَعْدإلاَو راهظالاب اًهُنوُرحُح اهيلت ًاَظاَفْلَأ ُرُكْذَأَس ا١

 مث هدعب اميف مغدي يذلا ظفللا ركذيس هنأ وهو «بابلا اذه يف هجهنم نايبب مظانلا أدب

 . ةياورلل مهنم ًاعابتا «مهيقاب دنع رّهظُيو ءارقلا ضعب دنع اهيف مغدي يتلا فورحلا ركذي

 اللد هد ةو دييقلاب دب امو اهقورُحو اهب يف ذإ كتوُدَف ۲

 يذلا دييقتلا ببسب لهسم وهف ءًاحضاو هيف مكحلا دجت تيبلا اذه دعب امو ءدحاو

 هرو ر 2 مه هے
 قم قورت اميس ىلع ىّمَسَت نم فورح ومشت واَّولا دعبو يمْسْاَس ۳

 زومر نيب ةلصاف واولاب يتأي مث ءمهزومرب وأ مهئامسأب ًالوأ ءارقلا ركذيس هنأ يأ

 ال وهو ءاهدنع اهرهظي وأ تاملكلا هذه ءىراقلا اهيف مغدي يتلا فورحلا نيبو ءارقلا

 مدعل اهنع ىنغتسا حيرصلا همساب هركذ اذإف هزمرب ءىراقلا ركذ اذإ الإ واولا هذهب يتأي

 .ذئنيح سبللا

 جرد ام ءيشلا ضعب فلاخت فوزحلاو مهزومرو ءارقلا ركذ يف ةقيرطلا هذهو

 . هيلع هيبنتلا ىلإ جاتحا اذلو «باوبألا ةيقب يف مظانلا هيلع

 يخ كنب لتخاف لبو لَه ينو ٍثّنَوُم ِءاَو ًاضْيأ دق ِلاَ يفو 0-5
 لاد : يهو باوبألا هذه يف ءذإ لاذ يف هيب يذلا حالطصالا ىلع ريسيس هنأ يأ

 ءىراق لكل ام جارختسا يف كءاكذو كتنطف لمعأف . لبو له مالو «ثينأتلا ءاتو دق

 .راهظإلاو ماغدإلا و

 .وفصت :قورتو «ةمالعلا :اميسلاو ءرهظت :ومست (؟)

 . ليحلا ريثك يأ :اليحأ (۳)

¥ 



a ع 

 عر

 َيَرَجا) ير ىج

 ْذِإ لاذ ركذ سييور» و ےک

 ج س د ص ر ت

 “الصوت ْنَم ًالصاو ٍلاَمَج يمس  اَهْلَد َلاَص ٌبَنْيَر تّشَمَتذِإ مَع ه

 ظافلألا تاملك لئاوأ يف اهركذ ةتس اهدنع رهظت وأ ذإ اهيف مغدت يتلا فورحلا

 نيسلاو لادلاو داصلاو يازلاو ءاتلا :يهو واولا لبقو ذإ دعب تيبلا يف ةروكذملا

 تعا ذلو © ١١١[« :ةرقبلا] ENR : بيترتلا ىلع تايآلا نم اهتلثمأو «ميجلاو

 «[5؟ :رجحلا] أول دذإ # ءاهل يناث الو [۲۹ :فاقحألا]  افرصذإو ل 21٠١ :بازحألا]

 ٠١١[. :ةرقبلا] كاَنْلَمَجْدِإَو # ءامهل ثلاث الو [١١و١١ :رونلا] #ةومتعيسدإ #

 قا ر ل د ا

 5ج تصاَ هلّوق اَبَر َرّهظَأو اًهميست ماود ئرجأ اَهُراَهَظِإَف 5

 نأو «ةتسلا فورحلا دنع لاذلا نورهظي ًامصاعو ريثك نباو ًاعفان نأ يأ

 يقاب يف ماغدإلا امهل نّيعتف ءةصاخ ميجلا دنع لاذلا ارهظأ ًادالخو يئاسكلا

 .فورحلا

 1 د
 و مِ هدو يلوم مَقْذآ و

 د ت ص

 دم وث لِصاَو ًاكَض مَقذأو ال

 يف لاذلا مغدي ناوكذ نبا نأو «لادلاو ءاتلا يف ذإ لاذ مغدي ًافلخ نأ يأ

 فورحلا يف ذإ ماغدإ نيعت امك ةتسلا فورحلا يقاب دنع راهظإلا امهل نيعتف «لادلا

 هدارمو «لزغتلا هلاثمأو تيبلا اذه رهاظو .عيفرلا :ٌيمسلاو ءلالدلا :ٌلدلاو ءلاطتسا :لاص )١(
 .هنع هللا يضر هلاحب قيلي ام ىلع ةنجلا لهأ ءاسن ىدحإ

 .فشك :الجو «ةبيطلا ةحئارلا :اًيَرلاو «ةبيطلا حيرلا :ميسنلا (؟)

 ءٌيلولا :ىلوملاو ءةضفلا نم لمعت ةزرخ يهو ةموث عمج موتلاو «قيضلاو ةدشلا :كنضلا (۳)

 .ةعباتملا :الولاو «ىنغلا :دجولاو

۲۸ 



 دق لاد ركذ

2 

 7 شا ص ج زر ظ ض ذ س
 7(1 كر ۶ ۾ ت 2 7 هك 01 105 3 ل يي هس مص ر ل

 العمو ًاقئاَش ُهاَبَص ُهْنلج نور َّلظ اَمَض اليذ ْتَبَحَس ذقو 4

 دعب ةروكذملا تاملكلا لئاوأ يف ةنِّمَضُملا يه «فورح ةينامث يف دق لاد مغدت

 «نيشلاو داصلاو ميجلاو يازلاو ءاظلاو داضلاو لاذلاو نيسلا :يهو ءواولا لبقو دق
 الو [۱۷۹ :فارعألا] اتأرددقلو # ١[« : ةلداجملا] مس ذو # :تايآلا يف اهتلثمأ نمو

 [0 :كلملا] ©َنيودَقَلَو إل ١[« :قالطلا] «مَلَظ َدَقَف » 808 :مورلا] اَنيَرَصَدَقِلَو # هل يناث

 لآ] 4ْمُكَحّفَدَص ْدَقلَو# 01114 :ةبوتلا] لور ماج دقل # «هل يناث الو
 .هل يناث الو [۰ :فسوي] «اَهَفَعَشُدَ ٠٥۲[«  :نارمع

 ظ ض د ب ن

 ماو َنآَمظ رص ٌشْرَو مَعْذأو ًاحضاو لد اَدَب مج اَمرَهظاف 4

 ًاشرو نأو «ةينامثلا فورحلا دنع لادلا نورهظي ريثك نباو نولاقو ًامصاع نأ يأ

 . فورحلا ةيقب دنع اهرهظأو ءاظلاو داضلا ىف اهمغدأ

 0 ل ١ ض 7
 “کلک ُهاَدَسَت رُو ۀلظ ٰیور لباد َرْيَض فاو ٍوْرُم َمَعْدأَو ٠

 مر م

 راهظإلا هل نيعتف ءاظلاو يازلاو لاذلاو داضلا يف لادلا مغدي ناوكذ نبا نأ يأ

 .ىرخألا ةعبرألا فورحلا دنع

Cy 2 ها ُهَثْرَح صب ٌماَشِه  ٌرِهظُمو ٌفآلِخ اَنَبَر فرح يفو ١ 

 هتفشك :هّتلجو «ةحئارلا بيط رجش :بترّرلاو «لعفلا ىلع مواد يأ :َلَظو «لاط :افض )١(
 .ىرخأ دعب ةرم هاقس اذإ هللع لاقي :اللعمو ءقرشلا ةهج نم بهت يتلا حيرلا :ابّصلاو

 .ءالتمالا نم :التماو ءدشرأ :ًلدو ءرهظ :ادبو «ملاعلا نع ةيانك تيبلا يف مجنلا (؟)

 :ىوزو .فيحنلا :لباذلاو ءررضلا :ريضلاو «لطاهلا :فكاولاو ءىورأ نم لعاف مسا :ورُم ةرفإ

 .ردصلا :لكلكلاو ؛هالع :هاذستو ءرحلا دقوت ةدش :رغولاو ؛َعّمْج

 .هلقنو كلذ لمحت يأ :المحتم )٤(

۲4 



 نأو .راهظإلاو ماغدإلا :ناهجو ير َدَقْلَو » يف ناوكذ نبا نع يور هن هنأ يأ

 يف ماغدإلا هل نيعتف [14 :َنص] € َكَملظ دقل# وهو داص ةروس عضوم رهظأ ًاماشه

 .ءاظلل ىرخألا عضاوملاو «ةيقابلا ةعبسلا فرحألا

 ورمع وبأ :مهو ةينامثلا فورحلا يف لادلا ماغدإ ىلع مهركذي مل نم يقبو

 . يئاسكلاو ةزمحو

 رهتشا يذلا هفرح وهف هاوس رهظي مل هنأل ماشه ىلع دوعت (هفرح) يف ءاهلاو

 .هراهظإب

 ثينأتلا ءات ركذ

 ج تود رص ث س
 للا َّرْطَع ًادراب أ ًادوُرو َنْمَمَج  هملظ قرر ْتَفَص رْثث انس ْتَدْبََو ١

 ةروكذملا تاملكلا لئاوأ يف ةنّمضملا يهو «فورح ةتس يف ثينأتلا ءات مغدت

 اهتلثمأ نمو «ميجلاو ءاظلاو يازلاو داصلاو ءاثلاو نيسلا : يهو ءواولا لبقو اهدعب
 رملا دومت تبذك » ء١١1۲ :ةرقبلا] € لباس َعْبَس ْتَسنَأ ا :ةميركلا تايآلا يف € َنيِلَس رم حرم رخل ب

 وے وص ”#ي يلا رص چرس

 ٩۷[ :ءارسإلا] هدر تح املك # ۰ : جحلا] 1 رس تو ء[١٤١ :ءارعشلا]
 ٠١[. :ءاسنلا] «مّه دوُلِج ٌتَضَت # 1١[« :ءايبنألا] «ةَمِلاَظ تناك طف ءاهل ىناث الو ورب ركرت م ل

 ظ ب ل د

 وسمو ارفاظ شرو مُعْدَأو هروُدُي همت د اهزاهظإَ 1۳

 ًاشرو نأو «ةتسلا اهفورح دنع ءاتلا نورهظي نولاقو ًامصاعو ريثك نبا نأ يأ

 ر ج س ك
 4 ر ك مه وع . > 0 هر 9 . هر ر

 "”اللَحُمو ةرصع ينو کر هدوج بيس فاو فهك رهظأو ا٤

 هئافص ةرثكل ءاملا هب فصوي قرزأ عمج :قرّزو «نانسألا نم مدقت ام :رغئلاو ءءوضلا :انسلا )١(

 ةحئارلا بيطلا :رطعلاو ءروضحلا :دوُرولاو ءاهقيرب ىلإ يدؤي يذلا نانسألا ءام :ملظلاو

 .ةرورضلل تيبلا يف هرصقو «بنعلا ريصع نم خبط ام :ءالطلاو

 .كلمُملا :لّوخُملاو ءزئافلا :رفاظلاو «ةدايزلا :ومنلا (۲)

 .فيضلا لحم ةلزنم يأ :اللحمو .همرك ٌءاطع ئاز : هدوج ّْيَس رفاو (۳)

1۳۰ 



 هم ے0 م رة 8 هر 8 رو 3 72 م و

 تمي ناوکد نبا فلُخ ْثَبَجَو يفو ثمل ماشه هيواَر رهظاو 6

 رهظأ ًاماشه هيوار نأو «يازلاو ميجلاو نيسلا دنع ءاتلا رهظأ رماع نبا نأ يأ

 تو # يف هنع فلتخا ناوكذ نبا نأو 4 ٌعِهوَص تمره :ىلاعت هلوق يف ءاتلا

 ءورقملا وه هنع راهظإلا هجو نأ الإ راهظإلاو ماغدإلا هنع يورف ۳١[ :جحلا] «اهبوُنْج

 ةزمحو ورمع وبأ :مهو مهركذي مل نم يقيو "هب أرقي ال فيعض ماغدإلا هجوو هب
 .ةتسلا فورحلا يف ءاتلا نومغدي يئاسكلاو

 ميرك هنأو «سانلا هيلإ يوأي يذلا فهكلاب هل هيبشتو رماع نبال حدم تيبلا يفو

 .ةدشلا تقو هيلإ أجلي يأ :ةرصع يفو يكز .ءاطعلا ريثك

 لبو له مال ركذ

 نم ٍدحاو لك يطعيل تيبلا يف كلذ سكَعو «ناونعلا يف لب ىلع له مدت

 .ريخأتلاو ميدقتلا نم أظح نيفرحلا

 ٍض ُّط ل س ر ظااث ت
 "””ئلتبمو رص حلط اهاون َريِمَس ِبَنْيَز نعظ انث يوزت لّمو لب الأ 7 20 چ 2 منسم ر 2 0 08 4 هي ؟س هر 2 ع

 امهل ةيلاتلا تاملكلا لئاوأ يف ةنمضملا يه فرحأ ةينامث يف لبو له مال مغدت

 ءداضلاو ءاطلاو نونلاو نيسلاو يازلاو ءاظلاو ءاثلاو ءاتلا :يهو ءواولا لبق ةعقاولاو

 يف امهكارتشا عقاولاو «ةينامثلا فورحلا يف لهو لب نم لك كارتشا تيبلا رهاظو

 اهمظن دقو «ةيقابلا ةسمخلا فورحلاب لبو «ءاثلا فرحب له صاصتخاو «ءاتلاو نونلا

 :؟لاقف ليصفتلا اذه قفو ةماش وبأ

 التباو لاط دئاز رض لظ ىرَس لبو ىوث له ىون يورت لهو لب الأ

 . هيناعم تجرختساو هتربدت اذإ رعشلا تيلف نم ىلتفيو 010

 1 . ۲۹١ عفنلا ثيغ «يسقافصلاو ۹۲-٠٠٠ ةينمألا غولب رصتخم «عابضلا (1)

 :ىلتبُملاو ءايعأو بعت يذلا :ٌحلّطلاو ءدعبلا :ىوّنلاو ءاليل ثّدحملا :ريمسلاو ءريسلا :نعظلا (۳)

 .ربتخملا

 )٥۲:۲(.. يناعملا زاريإ «ةماش وبأ (6)

١١ 



 سس يس رسا

 : حتفلا] 4 اتودش ب ل ٦١[« :ميرم] © ٌماعت له# :ةميركلا تايآلا يف اهتلثمأو

 بوله 9 «[۲۷ :ملقلاو ١1 :ةعقاولا] 4 نمور نحن لب الف ”١٠١7[« :فهكلا] یا له » 1

 ال ناعضوم [۸۳و ١8 :فسوي] 4 كل توس لب ل هل يناث الو ۳١[ :نيففطملا] 4 رال

 يناث الو [۲۸ :فاقحألا] 4 ٌمُهَنَعْاوُنَص لب ال هل يناث الو ١١[ :حتفلا] 4ے لب # ريغ

 ٠٠١[. :ءاسنلا] 4هّللأ عبط لب # ء[*+ :دعرلا] نير لب # هل

- 
 ف ر

 ولا دقو ًاميت َيَس ُهاَنث ٌروقَو  ٌلضاَف مَقْذأو وار اهّمَعْدَأَف -۷

 الّمخو بح ماَعْذإلا ىَرَت لَه يفو هفالخب مُهُدالَخ اَسّنلا يف لبو -۸

 يف ماللا مغدأ ةزمح نأو «ةينامثلا اهفورح يف لهو لب مال مغدأ يئاسكلا نأ يأ

 هنع يورف ٠٠١[ :ءاسنلا] هللا عيط لب © ىف هنع فلتخا ًادالخ نأو ءءاتلاو نيسلاو ءاثلا

 نير لَه :اهيعضوم يف ىرت ءات يف له مال مغدأ ورمع ابأ نأو ءراهظإلاو ماغدإلا
 م ق م ورزی

 .[۸ :ةقاحلا] « سيقام مهل كرت رهف ل ١[« : كلملا] روف

 ض ن ل
 ُةَناَمَض لين عاو ىدل زهظأو 0

 وَ ًارجاز آل ٍفْوَنْساو لَه ٍدْعَرلا يفو

 وه طقف دحاو عضوم يف ءاتلا دنعو «داضلاو نونلا دنع ماللا رهظي ًاماشه نأ يأ

 نباو ريثك نباو عفان : مهو ءارقلا نم مهركذي مل نم يقبو 1١[ :دعرلا] 4ىِرَمَْش لَه #

 لبو لهو ثينأتلا ءاتو دقو ذإ ماغدإ يف مهقافتا باب

 ركذب مظنلا حلطصم ًافلاخم «تاملكلا هذه يف مهقافتا نايبل بابلا اذه مظانلا دقع

 :لاقف هيلع اوقفتا ام ىلع هّبتف اهضعب ىف ًافالخ ركذ ةاورلا ضعب نأل .هيف اوفلتخا ام

 .ةرمح اهيلإ يمتني يتلا ةليبقلا مسا : مينو «ةنازرلاو ملحلا وذ :روقولا )۱(

 ةياغ هتلّصف ينأل ءانع الو ةفلك ريغب دئاوفلا نم كل ٹركذ ام فوتسا يأ ءاله ًارجاز ال فوتساو (0)
 . ليصفتلا

1۳۲ 



 ظ د ت

 “شت ًاميسو عد بميت دقو ملاظ ل

 الو ءءاظلاو لاذلا يف لاذلا ماغدإ يف ةعبسلا ءارقلا نيب فالخ ال هنأ يأ

 :ءايبنألا] «َبهَذذِإ » : تايآلا يف اهتلثمأ نمو «لادلاو ءاتلا يف لادلا ماغدإ يف فالح

 :ةدئاملا] أولد ديو 9و ٠٠١[ :ةرقبلا] نسي دم 8و [۳۹ :فرخرلا] € ٌمُثَمَلَظذِإ # ۷

[1 

 ل 8 ص د ت

 Ciao ”ه سير هس هس م وے 0

 ("”ةلقتغَيو ٌبيبل اَماَر لَو لب لقو اًهِفْضَو بسيط يمد هیر ْتَماَقَو ١

 ماغدإ يف فالخ الو «ءاطلاو لادلاو ءاتلا يف ثينأتلا ءات ماغدإ يف فالخ الو

 4 مهتر ترام # :تايآلا يف اهتلثمأ نمو «ماللاو ءارلا يف (لهو لبو لق) مال

 ([1؟؟ :نارمع لآ] « ِناَتَقَيالَم ته # ء[٩۱۸ :فارعألا] « وعد تلقا ء[١۱ :ةرقبلا]

 «[۱۷ :رجفلا] « ونت لبا» «[۲۲ :فهكلا] ر لق 8 «[01 :ءايبنألا] 1 يت ل

 دعب ءارلا عقت ملو ٠١[ :لمنلا] * . . ُدكَتَب ال لق «[07 :فارعألا] 4ةمَقُّس نِماَنَل لهم »
 . ميركلا نآرقلا يف له

 .٠ o 0 2 2 0 ا 27
 ًالثَمتُم ٍهِماَعْدِإ نم دب الق ٌنكَسم هيف نّئيلثملا لّوآ امو ۲

 ٌءاوس «ةءارقو ةغل ةماغدإ بجو امهنم لوألا نسو نالثامتم نافرح عمتجا اذإ

 يف فرم اَلَق 8 108 :ءاسلا] 4 ُتْوَمْا مُككرَدُي 8 :وحن نيتملك وأ ةملك يف اناكأ

 هنإف دملا فرح كلذ نم ىنثتساو ۹١[ :فارعألا] «ألانَوارَمَع »ل «[۳۳ :ءارسإلا] لَم

 451مل توکی نأ :ةككِتش طو ۲۲١ :ةرقبلا] اولی اوما٤ ال :وحن هراهظإ بجي
 ۲٠١[. :ةرقبلا] 4 ملعب ءونذإب ل ء[١ :سانلا] 100008 ء[١۱۷ :ءاستلا] واحس ع

iT 

 زوجيف [۲۸-۲۹ :ةقاحلا] كلّه بو هيلام ل ىف كلذو تكسلا ءاه فالخب ىنثتساو

 .ماغدإلاو «تكسلا هعم مزليو راهظإلا :ناهجو ًالصو تكسلا ءاه يف

 )١( عاطقنالا :لتبتلاو ءهجولا نسحلا :ميسولاو «بحلا نم تضرمأ :تّميت .

 ) )0.لقاع :بيبلو «ةأرملا هبشت ةروص :ةيمّدلا

۱۲۲۳ 



 اهجراخم تبرق فورح باب

 ماللاو ءابلا :يه ةينامث انه ةروكذملا فورحلاو ءاهمكح نايب قبس يتلا ريغ يأ

 .لاذلاو نونلاو ءارلاو ءاتلاو لادلاو ءافلاو

 لو ع ٍ
 لو ًادصاق بتي يف رخو ًاديمح ١ اَسَر ْدذق ِءافلا يف مْرَجلا ِءاًب 0 ۳

 يف كلذو ‹ورمع وبأو يئاسكلاو دالخ :ءافلا يف ةموزجملا ءابلا مغدأ ي

 :دعرلا] # بع ْبَجَحَت نو 4 * ۷٤[« :ءاسنلا] 4فر تل ْوَأ # : : يه ا هسمخ

 كو :هط] ©« کل کر بهذا لاق ء۳٦ :ءارسإلا] 4ب نم بهذا لاق # ء[م

 ١١[. :تارجحلا] كيلو ي لسو »

 دروف 4كيلو بي بَنِي # وهو اهنم سماخلا عضوملا يف دالخ نع ةياورلا تفلتخاو

 .راهظإلاو ماغدإلا هنع

 صر ل عج 1

 .ًادومحم تبث دق هنأب ماغدإلا مظانلا حدتماو

 ما ع < 1 0 0 ٠
 الّقنَت اًذَشَو اوَعار مهب فيتو 2 اوُمَلَس كلذب ْلَمْفَي ِهِمْرَج ْعَمَو 4

 ‹كلذ# نم لاذلا يف ةموزجملا *لعفي# مال يئاسكلا نع ثراحلا وبأ مغدأو

 ء۸٦ :ناقرفلاو «4١1و ٠١ :ءاسنلاو ۲۸ :نارمع لاو ۲۳١ :ةرقبلا] عضاوم ةتس يف دروو

 ل5 ْلَعْفَي نَم ُءآَرَج امف # وحن هريغ جرخيل موزجملاب مغدملا دّيقو «[4 :نوقفانملاو

 . رهظم هنإف «[46 : ةرقبلا] منو

 4 سرلا مهب فَ امد نإ ا : ىلاعت هلوق نم ءابلا يف ءافلا يئاسكلا مغدأو

 .[9 :ًابس]

 نيذه ماغدإ ذش يأ فلألاب القت اذشو «هب اوؤرقف ماغدإلا اوبقار :اوعار ىنعمو

 . ةياورلا يف ناتباث امهنإف «ءارقلا ال ةاحنلا دنع نيفرحلا

 .ةرْضُنلا :الولاو ءخوسرلا :وسرلا )١(
 .نونلاب نوقابلا أرقو «ةثالثلا يف ءايلاب «طقسي وأ ..فسخي أشي نإ» يئاسكلاو ةزمح أرق (؟)

 .[7؟5ص «عفنلا ثيغ «يسقافصلا]

١ 



٠ 

 3 0 4 3 و ٠ 7 2 1 وه

 الَخوُمتثروأو ٍداَمَح دِهاوَش | اَهُّنْذَبنو ٍهِماَمْدِإ ىلع ثذُعو ٥

 ط ش ل
 یي للاب َلاَط محل بصر اًهيالب ًامْرَج ُءاَرلاو ُهُعْرَش هَل 5

 ت

 تدعي # :ىلاعت هلوق يف ءاتلا يف لاذلا ورمع وبأو يئاسكلاو ةزمح مغدأ يأ

 .[95 :هط] كاَهُتْذَبَتَف 8و ۲١[« :ناخدلاو اا :رفاغ] یر

 :فرخزلاو 4 :فارعألا] كاَسوُمُمَفِروُأ 8 ظفل نم ءاتلا يف ءاثلا ماغدإ ىلع ماشه مهقفاوو

[VY 

 يرودللف ء«يرودلا نع فالخب ورمع وبأ ماللا يف ةموزجملا ءارلا مغدأو

 كبَر ركل ريضأَو ل : ىلاعت هلوق وحن كلذو «ماغدإلا يسوسللو «ماغدإلاو راهظإلا
 ٤[. :حرن] 4 ركل رفعي  ء[١۱ :فهكلا] 4کر رشي «[48 :روطلا]

aب قح ف  

 واڪ ْمِهِشْرَو ْنَع ُفلُخلا هيفو َنوُنو اَدَّب ُدّقَح ىَنَن ْنَع ئهظأ نيسايو ¥۷

 ءاجه نم نونلا نولاقو ورمع وبأو ريثك نباو ةرمحو مصاع نع صفح رهظأو

 Ag ہا

 يف مهقفاو تلا » واو دنع 4ت ءاجه نم نونلاو نالو واو دنع 4«سيإ»

 نوقابلاو «ماغدإلاو راهظإلا :ناهجولا هنع دروف هلع فالخب شرو يناثلا عضوملا

 نيعضوملا يف نومغدي

 1 7 5 7 ن يمرح
 الضو عمجلاو ةدْرفلا تشبل باوث ذري 0 میرم ٌداَص ٍرْصَن يمرحو ۸

 ِتَمَر رد # لاذ دنع *صعيهك# نم داصلا مصاعو ريثك نباو عفان رهظأو

 لآ] «َباَوَت در نمو # :ىلاعت هلوق نم ءاثلا دنع لادلا اورهظأو «[۲ :ميرم] «كَيَر
 ءءء اء 1

 4 شلو ]0۹ :ةرقبلا] # َتْنِبِل © ظفل ىف ءاتلا دنع ءاثلا اورهظأو ١[ :نارمع

 هذه يف نوقابلا مغدأو ءال مأ عمجلا ميم هب تلصتأ ءاوس يأ ١١4[« :نونمؤملا]

 عضاوملا

 .لبج مسا :البذيو «قيرطلا :عرشلا )١(

 .ىضم :الخ (۲)



 د ع ف

 ('9هلَفْغَد َرَشاَع ِداَرْقإلا يفو ُمُتَدَحَأ ومنحت راف ميملا دنع نيس اطو -۹

 ةحتاف يف © َمَسط# اهدعب ميملا دنع © َمَسط ءاجه نم نونلا ةزمح رهظأو
 ءارقلا قفتاف لمنلا ةحتاف )كل سط # امأ «نوقابلا مغدأو صصقلاو ءارعشلا يتروس

 نم ءاتلا دنع لاذلا ريثك نباو صفح رهظأو «ءاتلا دنع نونلا ءافخإ ىلع اهيف

 لع َمتْدَحَأَو » 2[ :ةيئاجلا] وأ تيا ذَا أل : وحن لاذلا نكاس درو فيك 4تذخأ#

 نوقابلاو [۲۹ :ءارعشلا] تدا لو ۸ :جحلا] اذ طو ء[١۸ :نارمع لآ] کد

 . ماغدإلاب

 ع ص 6 "8 ا 072 6 بَ N . ع 17 8 2 2

 لج راد هل تهل اج عاص امك مهفلخب بيرق رب ىَدُه بكرا يثو ١

2 0 5 1 0 3 

 ”9ةلبوُمو اوج ٍفلُخلاب اتد بدمي لَم ْهَرَقَبلا يفو ٍفلح وُ نولاقو ١

 فالخ الب شروو فلخو رماع نباو «مهنع فالخب دالخو نولاقو يزبلا رهظأو

 .ماغدإلاب نوقابلاو ٤١[ :دوه] كاَنَعَم # نم ميملا دنع #بكرا# نم ءابلا

 ُنباو ٌماشه [175 :فارعألا] 4َكِلَّذ ثَهْلَي# :ىلاعت هلوق نم لاذلا دنع ءاثلا ٌرهظأو

 .ماغدإلاب نوقابلاو (٠ ةنع فاللخب نولاقو «شروو ريثك

 ب ا ٢ شر 8 1 8 ع

 4 ءاي نم بدعي إ» نم ميملا دنع ءابلا شروو هنع فالخب ريثك نبا رهظأو

 «يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأو نولاق :مهو مزجلاب ارق نمم نوقابلا همغدأو [؟84 :ةرقبلا]

 .نارهظي امهنإف مصاعو رماع نبا :امهو عفرلاب أرق نم امأ

 الف «مظنلا قيرط نم سيل هنأل «ربتعم ريغ ريثك نبا نع انه روكذملا فالخلاو

 .ماغدإلا هل عنتميو راهظإلاب الإ ريثك نبال أرقي

 .ٌبصخ عساو :الفغد )١(

 عمج :الّهَجو ءةارادملا نم رْمأ لعف :رادو هتحئار تحاف اذإ ُبيَّطلا عاض نم «رشتنا :عاض (۲)

 . لهاج

 هعقو دتشا اذإ رطملا لبوأ نم البومو «ريزغلا رطملا :دوجلا (۳)
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 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ماكحأ باب

 ًالُمْجَيِل اًرلاو مآللا يف ةَ الب  اوُمَهْدَأ َنوُثلاو َنِيوُنَتلا ٌمُهَلكَو ١"

 نّمإ# :وحن ةنغ الب ءارلاو ماللا ىف نيونتلاو ةنكاسلا نونلا اومغدأ ءارقلا لك يأ
 سا معا 32 ر

 .[7 :ةرقبلا] )نقتل ىده ل ء۲۲ :فيكلا] نذل ني # 0108 : سي] 4میجر بَ

 .نيونتلاو نونلل وأ ءءارلاو مالل المجيل يف ريمضلاو

 الث فخ اهَتوُد لاو َواَولا يفو ةع َعَم اوُمَهْدَأ ومب اکو مع

 ةعومجملا ةعبرألا فورحلا ىف ةنغب نيونتلاو ةنكاسلا نونلا نومغدي ءارقلا لكو

 «ةنغ نود ءايلاو واولا يف ماغدإلا لعجي هنإف ةزمح نع فلخ ىوس (ومني) يف

 ني بد لک #3 : وحن ؛ميملاو نونلا ي يف هدنع ةنغب نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ماغدإ رصحنيف

 نمو ۲١[« :ءارسإلا] 4 دين الك و 5[0+ :لحنلا]  َةَّمَحَي نّم 9 145 :رونلا] € وا

 «[۸ :ةرقبلا] ( وُ نم 2 واولاد ءايلا يف نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ماغدإ ىلع ةلثمألا

 .[۷ :ةرقبلا] 4 هلو وغ هوس # ۳٤[‹ :دعرلا] او نم 3# 5 :ءارسالا] لمم لڪ

2 C7ل 0 ف ءا ثلا ِهاَبْشِإ َهَقا م ت ملكب 8 اذأ 0-0 لذ | مارب عو  

 ةملكب واو وأ ءاي اهدعب عقو اذإ ةنكاسلا نونلا راهظإ ىلع ءارقلا عمجأ يأ

 :فصلا] * شب و Ao]» : ةرقبلا] وحن درو ثیح {UN} : - يه ظافلأ ةعبرأ يف ةدحاو

 فعاضملاب سبتلي نأ ةيشخ كلذو 21494 :ماعنألا] اونو لو 215 :دعرلا] * ٌناوئِصومو [:

 نونلا تيقبأف «فيعضتلا هلصأ امو نونلا هلصأ ام ىردي الف «هلثمب فرح هيف مغدأ يذلا

 .اقلطم ًاراهظإ :ىمسي دو «ةرهظم

2e1 ه2 هو ,  C7يج حا ع  
 واقع هيلاَخ َّمَع مکح جام آلآ  اًرهظأ للل قلَحلا ٍفوُرُخ دعو “ه

 ةتسلا قلحلا فورح دنع نيونتلاو ةنكاسلا نونلا راهظإ ىلع ءارقلا عمجأو

 نيعلاو ءاهلاو ةزمهلا :ىهو تيبلا نم ىناثلا فصنلا تاملك لئارأ ىف ةروكذملا

 .لفاغ عمج :الّْغَو ‹«يضاملا :يلاخلاو كح : جاه 200
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 لهل ل يلع ساس
 ُهَنَع نوهني مهو 9 : :وحن ,'"”نيتملك يف وأ ةملك يف ايقتلأ ءاوس «ءاخيلاو نيغلاو ءاحلاو

 نِي ٤۷[« :رجحلا] لعلم ال 18[0 :ةرقبلا] نماء رک # ۲۲٦ : ماعنألا] ع توتير
 ٤۲[. :تلصف] دیر

 الُمْكيِل يقاّرَبلا دنع ٍةَّنُع ىلع _اًَيفْأو اَلا ئَدَل ميم امّهبلقو

 : وحن ءابلا فرح اَمُهيِلَو اذإ ًاميم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا بلق ىلع ءارقلا عمجأو

 ء[كا :جحلا] € يصب يصب ميس 8 «[۲۷ :ةرقبلا] © ِدْعَب نم ء[١۳ :ةرقبلا] € ينوشينا #

 ادع ام يهو «فورحلا يقاب دنع ةنغلا ءاقبإ عم نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ءافخإ ىلعو

 ميجلاو ءاثلاو ءاتلا : يه افرح رشع ةسمخ اهددعو «بلقلاو ماغدإلاو راهظإلا فورح

 «فاكلاو فاقلاو ءافلاو ءاظلاو ءاطلاو داضلاو داصلاو نيشلاو نيسلاو يازلاو لاذلاو لادلاو

 « ايت نم آل 2179 :ةرقبلا] 4 منك :وحن نيتملك وأ ةملك يف اناك ٌءاوس

 نيونتلاو ةنكاسلا نونلا ماكحأ لمتكت اذهبو [؟0 :ةرقبلا] یر ِتّج ([78 :ةرقبلا]

 .راهظإلاو ماغدإلا ماكحأ تلمتكا بابلا اذهبو

 ال ال ال

 هذه دحأ عم هؤاقتلا روصتي الف ءامسألا رخاوأ يف الإ نوكي ال نيونتلا نأ مولعملا نم (۲)و )١(
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 قر
 ییا ےھت رج
 TED تو

 نيظفللا نيبو ةلامإلاو حتفلا باب 1١6

 اهدضو «ةرسكلا نم ةبرقم ةحتفلابو ءايلا وحن ةبرقم فلآلاب قطنلا ىه :ةلامإلا

 ءءايلا وحن بيرقتلا يف ةيهانتم ىربكلاف ءىرغُصو ىربك ىلإ ةلامإلا مسقتو «حتفلا
 .ىربكلا ةلامإلاو حتفلا نيب ةطسوتم ىرغصلاو

 ًالَصَأَت ُتْبَح ِءاَيلا ِتاَوَذ ًالاَمآ  ُءَدْمَب ئيِئاَسِكلاو ههم ةَّرْمَحَو ا

 ام دارملاو «ءاي اهلصأ ىتلا يأ ءايلا تاذ فلألا ناليمُي ىئاسكلاو ةزمح نأ يأ

 :لاقف فلألا لصأ فشكت ةدعاق نّيِب مث «ةملكلل آمال هيف فلألا تناك

 “وهْنَم َتْفَداَص َلُمِفلا َكِيْلِإ َتْدَدَر  ْنِإو اَهُفِشْكَت ءاَمْسَألا ٌةَيْشَنِو ١"

 ةيئاي ىهف ءاي ىلإ فلألا تبلقنا نإف «ىنثت ءامسألا ىف فلألا لصأ ةفرعمل

 ىلإ فلألا تبلقنا نإو «نايمعو نايتف :امهتينثت يف لوقت (ىمعو ىتف) : لثم «لامت

 ةيئاي هفلأ تناك نإف ؛كسفن ىلإ لعفلا بسنت «لاعفألا ىف فلألا لصأ ةفرعملو

 تناك نإو تيعسو تيمر :امهيف لوقت ( ىعسو ىمر) : لثم «لامتف ءاي ىلإ تبلقنا

 لَم لكلا يف ِثينأتلا ٍِفِلأ يفو  ٌمُماَدُّمو ئّوّهلاو ُهارَبْشاو ىدَه ۳

 يف لوقت «نايئاي نالعف (ىرتشاو ىده) ف لاعفألل نيلاثمو ءامسألل نيلاثم ركذ

 نايوه :امهتينثت يف لوقت نامسا (ىدهلاو ىوهلا)و «تيرتشاو تيده : كيلإ امهتبسن
 .نايدهو

 ُدْعَب يتآلا تيبلا يف اهنّيبو «ثينأتلا فلأ ناليمي يئاسكلاو ةزمح نأ نيب مث

 : وهو

 lH ىلاَعَف 78 6 وأ ص ناو اًمُدوُحَو اًهيفن "اَ ْتَرَج بکر 2

 .دروملا :لهنملاو «ءاقتلالا :ةفداصملا :تفداص )١(
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 يه اهفلأف ةروسكم وأ ةحوتفم وأ ةمومضم «ىلعف ءاف تناك ةكرح يأ ىلع يأ

 ةحوتفم ىلاعف كلذكو «ىدحإ#و #ىوعدإ»و «ايندلا» :وحن لامتف ثينأتلا فلأ
 .ًازمر تسيل الصحف يف ءافلاو .«اياوحلا#و « ىلاسك## : وحن اهتمومضم وأ ءافلا

 ر4 ج e2 e رم رر س e سلا م 8 1 5

 ثيح (ىلب#و #ىسع# الامأو *ىتم##و 4ىنأ# : يهو ماهفتسالا ءامسأ الامأو
 اهيل س سرس ڪر چ ع .

 :كلملا] ؛ُدَعَوْلا اذه قم 3# ,[07 :نارمع لآ] ادله ىلا فأ : وحن ظافلألا هذه تدرو
 7-5 هر ر ور 3 م ارس

 4١[. :ةرقبلا] ةي بسك نم لب # ۰1۸ : ءارسإلا] کم نأ يكفر ی ٭ ۰

2 
 ركذو 0١[ :لمنلا] 4ْمُهََرَمَداَّنَأ# :وحن جارخإل ةيماهفتسالا (ىنأ» صيصختو

 ضعب معزل وأ ءاهفرصت مدعل ةيئايلا لاعفألا نم قبس ام يف اهجاردنا عم #ىسع#

 . فرح اهنأ ةاحنلا

 لع لٿو ئح دعب نم ئلإو ئكَر امو یدل َرْيَغ ءايلاب اوسر امو 1

 :وحن ءاي نع ةبلقنم اهفلأ نكت مل نإو ءَّءاي ةموسرملا َفلألا ناليمُي امهنأ يأ

 هذه ضعب ةلامإ مدع ةزمح نع يتأيس هنأ الإ ٠١[ :تاعزانلا] (ًاهلحد و .(ىحشلأو

 ٌفسوي عضوم امأ [18 :رفاغ] 4ىَرآ# :يه ءايلاب تمسر ًاظافلأ اليمي ملو .ظافلألا

 يهو «ىلعإ#و (ىتح#و «ىلإ#و [؟١ :رونلا] يف 4کالو .فلألاب موسرم وهف

 «ىلع#و «ىلإ# يف رئامضلاب تلصو اذإ اهيلإ اهبالقنال ءايلاب تمسر فورح

 . «# ىلإ ىنعمب #ىتح# نوكلو «كيلعو كيلإ :لوقتف
 كما سل ساو 4 سا ر < 0 > 7 7 ےک 4 2 سر

 ىلتبا عم ئجنأو اًماكّرك لاَمُم ةنإف ٌديِزَي ٌيئالث لکو ۷

 ةزمح دنع لامم وهف رثكأ وأ ًايعابر حبصأف هيلع ديز يثالث ظفل لك نأ يأ

 4َا هجمت ا# 014 :سمشلا] كاَهنْكَد ¥ : وحن ءاي ىلإ ذئنيح هواو بالقنال يئاسكلاو

 لبق تناكو «تيلتباو تيجنأو تيكز نم ىهف ٠١[ :رجفلا] هلأ و [؟4 :توبكتعلا]

 .ةيواو ةدايزلا

 التم ّيِئاَسِكلل ُهاَوِساَمِيِفَو ِهواَوَدْنَب اَمُهْنَعاَيْحأ كلو ۸
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 ةزمحل لامم هنإف ًاديزم ًايثالث ناك نإو «ايحأ# ظفل نأب تيبلا اذه ىف كردتسا

 هتلامإب يئاسكلا درفناو «[44 :مجنلا] 4اَيْمَلَوَّتاَمْأ ال :وحن واولا دعب عقو اذإ يئاسكلاو

 اا اتاك اها ْنَمَو ل ©1714 :ةرقبلا] 4 مُكحيْحَأَك 8 وحن واولا دعب عقي مل اذإ
 .[۳۲ :ةدئاملا] عيه اًعيمج سائل لَا

 ص را 4 7 ر ا 27 ” موو ص 7

 الكقت ةلئماًّياطخَو ئتأ | اًمفّيك ِتاضرَمو اَيْؤُرلاو َياَيْؤَُرَو -19

 :تافاصلا] € الآ و ٠٠١[ ء٣٤ :فسوب] 4مر # يظفل ةلامإب يئاسكلا درفتو

 وحن ءاج فيك (اياطخ)و 5و :ةرقبلا] # تاَحَضْرَم و «ادرو ثيح ]0*1

 .[۷۳ :هط] طخ # ٥۸[« :ةرقبلا] ہک یخ

 الكشُم كرم َنْيَل يِناَذَه ذَق يفو هتاَّقت َّنَحَو ًاضْيَأ ْمُماَيْحَمَو ٠

 ([7١1:نارمع لآ] € ءياَقَت ىح 8و ء[١1 :ةيئاجلا] هكْع 8 ةلامإب ىئاسكلا درفتو

 : ماعنألا] يده ىن ف # وحن امأ ءطقف عضوملا اذه 57 :ماعنألا] € ِنْسَدَه دقو #و

 .ًاضيأ ةزمح هليميف ١

 V1 يدع هموم هم مج
 لاتحب ميرمب يِناَصْوَأَو يِناَصَع ْنَم َءاَج لبق نمو يِناَسْنَأ فهلا يف 1١-

 ناصع ْنَمَو مو # ء1[ ٦۳ :فهكلا] 4 ةينيَسأ آَمَو 9 ةلامإب ةزمح نود ىئاسكلا درفتو

 ۳١[. :ميرم] # قَصْوأَو و فهكلا لبق ةعقاولا ۳١[ : ميهاربإ]

 “دلم َعَوَضَت ئَّنَح هب ُتْمَنَأ يذلا يناتآ سط يِفَو اهيفو -۲

 امأ :۳٠[« لمنلا] أ ءنلتاء أم و 10 :ميرم14 َبدكْلأ نلتاء # ةلامإب يئاسكلا درفتو

 ةياورلا عابتا ىوس عضاوملا نيب قرف الو ءامهل لامم هنإف [5 و ۲۸ :دوه] # ناو

 . يقلتلاو

 ئلتبُت واولاب يهو اَماَحَد ُفْرَحَحَو جس يفو اًماَحْط ْمَم االت ُفْرَحَو -۳

 .فشكي :ىلتجي )١(

 .يدنهلا دوعلا :لدنملاو «حاف : عوضتو «تيشفأ :تعذأ (۲)

١١ 



 ىس لو ء[7:سمشلا] اه طو ء[١:سمشلا14اَهنلتا# : ةلامإب يئاسكلا درفناو

 .واولا اهتربتخا اذإ ظافلألا هذه فلأ لصأو 0[ :تاعزانلا]# آهلَحَد #و «[؟ :ىحضلا]

 .ًأظفل رشع ةتس ةزمح نود يئاسكلا اهب درفنا يتلا ظافلألا ددع لصو تيبلا اذهبو

 لا ْعَم اًبّرلاو ئَحضلاو اًماَحَص اَنأَو ٤

 ءواولا تاوذ نم يهو ءاهتلامإ ىلع ّيئاسكلا ةزمح قفاو ًاظافلأ تيبلا اذه يف ركذ

 :سمشلا]# اصر یاو # : يه ظافلآلاو ءواولا تاوذ لك حتفي ال ةزمح نأ ىلع هبنيل

 .[5 :مجنلا] «قوقلا ديس همم و ءدرو ثيح (اوبرلا)و ١[ :ىحضلا] سلاو و ١[

 - و
 ىً -.

9 

 الجنا دق َياَدُه ٍةاَكْشِم َياَيْحَمَو مهصقحل هّْنَع اونم عم َعَم َكاَيْؤُرَو 6

 # كابر # يهو «تيبلا يف ةروكذملا ظافلألا يئاسكلا نع يرودلا صفح لامأ

 :وحن هادع ام اما «ءايلا ىلإ فاضملا [۳ :فسوي] 4 اونم و ١[« :فسوي]

 4 ىايحو # لامأ كلذكو «يئاسكلاو ةزمحل لامم وهف [15 :دمحم] 4 رگنونمو #

 حتفو ٠١[ :رونلا] © َوْوَكْشيَك #و ء[1۲۳ :هط]و ["4 :ةرقبلا] 4 َىاَدُه لو [177 :ماعنألا]

 بصنلا عضوم يف وه ام نيب قيرفتلل :هليلعت يف ليق «تاملكلا هذه ثراحلا وبأ

 ةياورلل ًاعابتا يرودلا اهلامأو ءاهيف لقنلل ًاعابتاو *ةاكشم# ادع امل ةبسنلاب رجلاو

 ًالَدَعَتَت نك يك ملا يآو هطب امم يآ آرخارأ هآلاَمَأ امو 5

 احّضلاو للا ينو ىلغألاو سّمشلا يفو -۷

 ًالَّيَمَت ٍتاَحِراَتلاو يفو ارقايفو

o °ةلهنُم تخلف لاهنم ای جِراَعَمل لا يف مٿ ةَماّيقلا مث اهيخت نيو -۸ )¥( ۰ م و م ” 

 ٌتحلفأ دق ملعلا يطعم اي : يآ ءاطعلا ريثك :ليلاو ٠ لل داريإ وهو لاهنإلا ريثكلا لاس 6

 .كملعب ًاداوج كنوك لاح

1۲ 



 سمشلاو مجنلاو «هط : روس يف يتلا يآلا رخاوأ يئاسكلاو ةزمح لامأ يأ

 دوصقملاو .جراعملاو ةمايقلاو سبعو تاعزانلاو قلعلاو ىحضلاو ليللاو ىلعألاو

 وأ ءايلا نع ًابلقنم ناكأ ءاوس «ءايلاب ًاموسرم ناك ام روسلا هذه يآ سوؤر نم ةلامإلاب

 .هركذ قبس امم ةزمحل ىنثتسا ام الإ «واولا

 لزعمب يهف نيونت نم ةلدبم فلأب ةيهتنملا وأ ةنونملا وأ فلألاب يهتنت ال يتلا ظافلألا امأ

 .اهوحنو (ةمايقلا نودماس ءةخاصلا «مهيشغ ءافسن) :لثم ةلامإلا نع

 ةلامإلا روسلا هذه ضعب ىفف ءاهيف ةلامملا تايآلا ةبسن ىف روسلا هذه توافتتو

 يف امك اهضعبل وأ «ليللاو ىلعألاو سمشلاك اهلكل وأ ؛مجنلاو هطك تايآلا مظعمل

 , ةرشع ىدحاإللا روسلا ةيقب

 ةبحص

 ًايناث ءار ٌرْسإلا يف ئمغأ ةبْحَص ئمَر -۹
IU 

 الَّبَسَت ْمُهْنَع فقولا يف ىدشو ىوش

 لو * : يهو تيبلا اذه يف ةروكذملا ظافلألا يئاسكلاو ةزمحو ةبعش لامأ

 نآل يناثلاب هديقو 8 :ءارسإلا] # ىمعأ ٍةَمْخَآْلا يف رهف و ١۷[« :لافتألا] # یر هلآ

 كركي نأ وف «[0۸ :هط] # ىو س انكم و «يتايس امك ورمع وبأ هتلامإ ىلع قفاو لوألا

 امه ذإ فقولا لاحب ةصوصخم نيريخألا نيذه ىف ةلامإلاو ۳١[ :ةمايقلا] *« ىّدَس

 امنإو «ءايلا تاوذ نم اهنوكل ىئاسكلاو ةزمحل ةلامم ظافلألا هذهو «ًالصو نانونم

 .اهتلامإ ىف امهل ةبعش ةقفاومل انه تركذ

 ةيحص ف

 الّوأ ةبحص مكح اًرْسإلا يف ئمغأو ِهِئاَرَعَش يف راف ئءارق ُءاَرَو ١- سو ل و م e 0 4 ٠ رو 5-0 م 5 4 ر

 زمحف مهنادلب بهاذم تايآلا ددع يف نوعبتي تايآلا رخاوأ نوليمي نيذلا ءارقلا نأ ىعاري )١(

 يندملا ددعلا ىلع شروو .«يرصبلا ددعلا ىلع ورمع وبأو «يفوكلا ددعلا ىلع ناريسي يئاسكلاو

 ىلع يغبني ةلامإلاب قلعت هل امم ةرشع ىدحإلا روسلا هذه يف تايآلا نم هيف فلتخا امو «ريخألا

 مكح ىلع ليلق دعب مظانلا صنيسو ء١٠٠ص ءديرملا داشرإ يف عابضلا هركذ دقو «هتفرعم ءىراقلا

 .ورمع يبأو شرول يالا رخاوأ

١17 



 دعب يتلا فلألا لامأ اذإ 5١[ :ءارعشلا] ِناَعَمَجْلأ ارت # نم ءارلا ةلامإب ةزمح درفنا

 ةفرطتملا فلألا لمي مل اذإف ًالصو ةفوذحم فلألا هذه نأل فقولا لاح كلذو «ةزمهلا

 تاوذ نم اهنأل ًافقو يئاسكللو ةزمحل ةلامم ةزمهلا دعب يتلا فلألاو «ءارلا لمي مل

 , لاح كلذو فلآلاو ةزمهلا ليمي يئاسكلاو .فلآلاو ةزمهلاو ءارلا ليمي ةزمحف ءءايلا

 . فقولا

 يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأ [7؟ :ءارسإلا] يف لوألا عضوملا *ىمعأ# لامأو

 نم يناثلا عضوملا نوليمي ورمع يبأ ىوس مهنأ هلبق يذلا تيبلا يف قبسو «ةبعشو

 نيب ةفلاخملا دارأ هنأ يناثلا عضوملا ةلامإ كرت ىلإ ورمع ابأ اعد يذلا لعلو «ةيآلا

 . ليضفت مسا يناثلاو «فصو لوألا #ىمعأ# ف ءامهانعم فالتخال نيظفللا

 2 3 5 ت ش

 رنا دوه يفو اًَماَرْجَمِب يلاَوُي  ْمُهَصْفَحَو ًامكُح َعاَش ِءاَر َدْمَب امو ١

 #2 كاردأ# 2« مهارشب# «#ةاروتلا# 4 ىركذإل : وحن «ةفرطتمو ةطسوتم «لاعفألا

 .ةياورلل ًاعابتا 4١[ :دوه] «اهيرحي 9 ةلامإ ىلع مصاع نع صفح مهقفاو «هارأفإ»

 ي ش
 ٌةَبْعُسَو فالتخاب نْمُي ٌعْوَش ئأت 7

 0 3 ص و و

 لئ انس وص ْنوّنلاو مهو اًرشالا يف

 :تلصفو ۸۳ :ءارسإلا] یانو فلأ هنع هجو ىف ىسوسلاو ىئاسكلاو ةزمح لامأ

 ٌفلخ فلألا ةلامإل ًاعبت نونلا لامأو ءءارسإلا عضوم ةلامإ ىلع ةبعش مهقفاو ١

 . يتاسكلاو ةزمح نع

 اهتياورب درفنا ثيح اهب هل ءورقم ريغ يسوسلا نع مظانلا اهركذ يتلا ةلامإلاو

 نع ٌفلخف "هب هل ءورقملا وهو حتفلا ىلع هاوس ةاورلا عيمجو ءدمحأ نب سراف هنع

 .عباتي :يلاويو «ةلامإلا مكح َّمَع :ًامكح عاش )١(

 . عبت :التو «دحاو ىنعمب ءوضلاو انسلاو «ةكربلا :نمّيلاو «دروملا : عرشلا )۲(

 . ٠١۳ «ةينمألا غولب رصتخم «عابضلا (*)

١: 



 فلألا ليمي دالخو «نيعضوملا يف 4ىأنإ نم فلألاو نونلا ناليمي يئاسكلاو ةزمح

 ُش شش ل

 ًالَصَمَت ۽ ! وأ ر گلو اقم اَمُمآلِك ْوَأ لقو فاش ُهَلُهاَنِإ ۳

 يئاسكلاو ةزمح لامأو or] :بازحألا] لإ » ظفل يئاسكلاو ةزمحو ماشه لامأ

 «نيظفللا نيذه يف ةلامإلل ليلعت تيبلا مامتو .[۲۳ :ءارسإلا] *اًمهالك وأ

 َناَح ىنعمب ينأي ىَنَأ نم هانإف ءاي نع ةبلقنم امهيف فلألا نأل وأ .ظفللا لوأ رسك

 قالطإلل هفلأو طقف «امهالك# ظفلل تيبلا رخآ يف ليلعتلا ليقو ءنايلك :الك ةينثتو

 نم دحأ ةكراشم مدع عم #«امهالك# ركذي نأ مظانلا اعد يذلاو «ةينثتلل تسيلو

 «ءايلاب هفلأ مسر مدع ‹ قبس اميف جردنم اذهب وهف ءهتلامإ يف يئاسكلاو ةزمحل ءارقلا

 . هيلع هّينف هنايسنو هلامهإ نم ىشخف

 OS عيان مك سل a o سك و ص وو سا قم
 المج فلخلا هل ايلا تاوذو مهك ارا يفو نيب نيب شرو ِءاَرلا وذو ٤

 حتفلا يأ ناهجولا هلو «ىرغص ةلامإ ءارلا دعب ةعقاولا َفلألا شرو ليمي

 نع ةبلقنم فلأ لك يهو ءايلا تاوذ يفو ٤١[« :لافنألا]  َمْدهَكَسَرَأ  ظفل يف ليلقتلاو

 يئاسكلا هب درفنا وأ يئاسكلاو ةزمح هلامأ امم "اهب ةموسرم وأ اهيلإ ةدودرم وأ ءاي

 «تاضرم# :يه تيبلا يف مظانلا اهركذي مل ظافلأ هل يشتساو] ءهنع يرودلا وأ

 يف هل سيلو «حتفلا الإ اهيف هل سيلف «امهالك#و 4ابرلا»و «ةاكشمإ#و «يتاضرم#و

 .[ليلقتلا ىوس (ىأر)

 "لكم صحا هيف ام ام َريَغ هل اَهُْحْنَك لق ذق يآلا ُسِوُوُر ْنِكلَو "8

 ءاوس ليلقتلا اهيف شرول ءاهركذ قباسلا ةرشع ىدحإلا روسلا يآ سوؤر دارملا
 تايا عيمج يف كلذو (اه) هتقحل ام الإ ءءارلا تاوذ نم وأ ءايلا تاوذ نم تناكأ

 حتفلا :ناهجولا (اه) هتقحل اميف هلف «تاعزانلا ةروس نم تايآ رشعو سمشلا ةروس

 .هيجوتلاب فالخلا نّيز يأ المج )١(
 رصق عم ءايلا تاذ حتف :يه هجوأ ةعبرأ شرول هب ءورقملاف لدبلا دم ءايلا تاذ عم عمتجا اذإ (0)

 .هدمو لدبلا طسوت عم ءايلا تاذ ليلقتو «هدمو لدبلا

 .هنع بغت ال :الّمكم رضحاف (۳)
 5١ه



 هيف هلف ٤١[ :تاعزانلا] آهن 8 دحاو ظفل وهو ءءار اذ ظفللا نوكي نأ الإ «ليلقتلاو

 . (نيب نيب شرو ءارلا وذو) :هلوق يف هجاردنال «ريغ ال ليلقتلا

 ىلتغا امُهاَر ئوس يرضبلل مد ام يآ زِخآو ئلْعَف ثتأ تفيكو -15*

 ًايئار ةيآلا سأر وأ ىلعف ظفل نوكي نأ الإ «كلذك ىرغص ةلامإ ةروكذملا ةرشع ىدحإلا

 24 ىرشب# 2« ىركذ# :وحن .(ًامكح عاش ءار دعي امو) :هلوقل «ىربك ةلامإ هليميف

 ءءارلا تاوذو ىلعف يأ (امهار) :هلوقو #2 ىرتفا# 2« ىربكلا# #2 ىرعت#

 .ةلامإلا ىلع دئاع (ىلتعا) ىف ريمضلاو

 ط

 العلا ىَفَسَأ ايو اًهْسِق ِهِرْيَغ ْنَعو اووط ىترْشَح ايو یتآ ىتلْيَو ايو 0

 ثيح # ىَّنأ#»و «[71 :ةدئاملا]4 ئو # : ىرغص ةلامإ ورمع ىبأ نع يرودلا لامأ

 نسا لا 0151: رمزلا] درس طو 017٠ :ةبرتلا] (ترک توب أ ١ :وحن درو
 ناليمي يئاسكلاو ةزمحف :مهلوصأ ىلع تاملكلا هذه ساقت هريغ نعو ۸٤[. :فسوي]

 .حتفلاب نوقابلاو «فالخب اهللقي شروو ءءايلا تاوذ نم اهنأل ظافلألا هذه

 ًالمخثف ْتَقاَض باَط اوُفاَح باح لما یضاَمب ْتَعاَر َرْيَغ ىنالثلا تفیکو ۸

 ف

 - ت ےس

 الّيَم ءاَش يفو ٍناَوُكَذ نبا َءاَجَو  ْزُفَاَرَو َءاَس َءاََج اوُعاَرَو َقاَحَو 9

 دَ بح او َناَر لب بح لقو ةفلخ ِرْيَلا يفو اىلؤألا ْمُهَداَرَق ۰

 « باط#و # فاح و «# باحخ# : يه لاعفأ ةرشع يف فلألا ةزمح ليمي

 نأ طرشب .«نار##و #«داز#و (ءاش##و .#ءاجإظو #غازإ#و «قاحإلو #*قاض#و

 4 هايس تاجو » :وحن ال مأ ريمض اهب لصتا يأ تتأ فيك ةيثالث ةيضام نوكت

 .ةلادعلاب هل ًادوهشم بحصا يأ :الدعم بحصاو )١(

١5 



 مم ص سا

 ١4[« :ميهاربإ] + ىاَقَم فاح نمل ۾ «ء[١5 :هط] فا نم باخ دقو «[۱۹ :فسوي]

 هک رس رلصبالا تَّعاَر إو :امه ناعضوم هل ينثتساو ٠۲١[ :ةبوتلا] © اًنمِيِإ متدارف #
 زرتحاو «ريغ ال حتفلاب امهأرقف ٦۳[ :َّنع 0_0 ١٠١[« :بازحألا] د ود

 هلأ عازأ و «[۲۳ :ميرم] «ُضاَخَمْلا اهءاجأف 8 :وحن هليمي ال هنإف يعابرلا نع يڻالثلاب

 :نارمع لآ] «ِنوُفاَحَو © :وحن هليمي الف هريغ نع يضاملاب زرتحاو [5 : : فصلا] مهمو

 .[ :ق] ىا مف و

 :ةرقبلا] © اص ارم هلأ مهداَرَف 88و «ءاشإ»و «ءاج# ةلامإ ىلع ناوكذ نبا هقفاوو

 .ناهجولا «داز# نم عضاوملا ةيقب يف هلو ءنآرقلا يف لوألا عضوملا ٠[

 ٠١[. :نيففطملا] *نار# ةلامإ ىلع ىئاسكلاو ةبعش هقفاوو

 اهب لصتا اذإ اهلوأ راسكنالو .«#فاخ# الإ «ةيئاي اهنأ ظافلألا هذه ةلامإ ةلعو

 #«تغاز# يعضوم ءانثتساو .لوهجملل تينب اذإ ءاي اهفلأ بالقنالو ءملكتملا ريمض

 . ةياورلل ًاعابتا

 و 6 3 2 4 ت ت

 ًالَبقُتو ًاديمح ئعُدُت لمأ رشكب ثتأ فرط ار لبق ٍتافلأ يفو ١"

 .ةروسكم ةفرطتم ءار لبق تعقو.ةطسوتم فلأ لك يئاسكلا يرودو ورمع وبأ لامأ

 4 ِراَمُث الف # و ء[١٠ :ةيشاغلا] * فرا 8 :وحن اهريغ نع ةفرطتملاب زرتحاو

 نع ةروسكملاب زرتحاو «مزجلل ءايلا تفذحو ء(يرامت) :اهلصأ دإ YY] : فهكلا]

 ٤١[. :رفاغ] الع تروُسَرْعي راتلا # : وحن اهريغ

 : لاقف اهيف طرشلا ققحتل ةلامم ظافلأل ةلثمأ ركذ مث

 5اضتتل نىتقاو راًمكلاو كرامج  ْعَم رامجلا ّمُث راّدلاو ْمِهِراَصْبأَك ۲

 :ًاضيأ هتلثمأ نمو «هتلامإ يف رثؤت ملف ءرئامضلا هب تلصتا ام ظافلألا هذه نمو

 ٦٤[« :فهكلا] اورا لع لر ]۸: : لحدلا] ( احضار اًهِراَبْوَأَو امهفاوسأ ني

 .ملعلا يف بلغتل هركذأ ملام هتركذ ام ىلع سق :الضنتل ستقاو (1)

¥۷ 



 راهو ِهِئاَيِب نيرناكلا نيرفاك ْعَمَو ۳

 1 “ولقم ناك بابلا َميِمَج ٌضْرَوَو  اوُمَّمَت راَجلاو َنِيِراَبَجَو رادَب "4

 اذإ ًارّكنم مأ ًافّرعم ناكأ ءاوس #نيرفاكلا# ظفل يئاسكلا يرودو ورمع وبأ لامأو

 # َيِرفَكلأ نإ # 0147 :لمنلا] * َنِرفَك موق نم # :وحن ًارورجم وأ ًابوصنم ءايلاب ناك

 ٠60[. : ءاسنلا]

 ( راکه # هنع فالخب ناوكذ ¿ نباو نولاقو ورمع وبأو ةبعشو يئاسكلا لامأو

 ظفلو ١7٠١[ :ءارعشلاو ۲۲ :ةدئاملا] راج # ظفل ىئاسكلا يرود لامأو ٠١9[« :ةبوتلا]

 .[53] ءاسنلا ةروس يف هيعضوم يف ير اَمْأَو

 يفو) :هلوق نم «روكذملا لصألا عيمج ىرغصلا ةلامإلاب أرق يأ شرو َنَّلَكو

 ًاللق ةَرُمَح ِراَهَقلا ينو ٍراَوَّب | لا يف هْعَمَو ٍفالتحْلاِب هنَع ِناَذَهَو ٥

 «شرو نع امهيف فلتخا الا ر راو :امهو ناريخألا ناظفللا يأ

 ء[۲۸ :ميهاربإ] € ٍراَوْبْلاال ظفل يف ةزمح هقفاوو ليلقتلاو حتفلا هنع يورف

 شب َّنْيَب هلامأف درو ثيح راهقلا#و

 د ح
 و لاج ليلقتلاو راّربالاك  ُهَُناَوُر جَح نْبَءاَر يذ عاجضإو ١

 . شطعلا :ىدصلاو «ةياورلا نم لعاف مسا :ورمو «لقن :یور )۱(

 .ةعراسملا يأ ةردابملا نم رمأ لعف مسا :رادب (۲)

 عنتميو لدبلا طسوت عم امهحتف عنتميو «تللق اذإ ناللقيو «تحتف اذإ ناحتفيف ءايلا تاذ

 عيمج عمو اهليلقتو ءايلا تاذ حتف عم ناهجولا نيظفللا نيذه يف زوجي وأ .هرصق عم امهليلقت

 «ةينمألا غولب رصتخم «عابضلا] .لدبلاو ءايلا تاذ عم مزالتلا مدع ىلع رثكألاو ؛لدبلا هجوأ

 .[۷۷ص عماجلا مظنلا حرش يضاقلاو لم «ةءاضإلاو ٠

 . لصفلا :لصيفلاو «ةمصاخملا :ةلداجملاو «ةجحلاب بلغ :ّجحو «ةلامإلا :عاجضإلا (6)
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 «ةروسكم ةفرطتم امهتيناث نيءار يذ ظفل لك ةضحم ةلامإ يئاسكلاو ورمع وبأ لامأ

 # را اًربَدْل أعم ا" ك1 :ّص] € راسلا نيل «[1۸ :نيففطملا] 4 رارْبالا بتك ول : : وحن

 . شرو لصأ ىلع نيب نيب نيءارلا اذ الامأف ةزمحو شرو امأو ۳ :نارمع لا]

 الّت مُكِئِراَبَو يِراَبلاو ٌعراست اوعراَسو ٌميِمَت يِراّصنأ ٌعاَجْضِإَو ۷

 ١4[ :فصلاو ه7 :نارمع لآ] ¥ َهَّشَأ ل ۍراصنآ » :يئاسكلا يرود لامأ

 * ئراَبْلأ و 20155 :نونمؤملا] # مه عا اف لو «[۱۳۳ :نارمع لآ] ¥ أَوْعِراَسَو # و

 هذه يف ةلامإلا ةلعو ٠٤[ :ةرقبلا ةروس] نيعضوملا يف 4 ہیرا و 175 :رشحلا]

 . ةياورلل ًاعابتاو «ءارلا فرطت مدعل ورمع وبأ اهلمي ملو «ءارلا ةرسك ظافلألا

 ينب ةجهل ةلامإلا نأ ىلإ ةراشإ يئاسكلا يرود زمر يف (ميمت) ظفل لامعتسا يفو

 السمن ىراوحلا هْنَع اَتناَذآ َّن وععراَسُيو مهناَيْعط 3 مهناَذآو ۸

 «مهنايغط#و 4مهناذآ# : يهو تيبلا يف ةروكذملا ظافلألا يئاسكلا يرود لامأو

 :ىروشلا] *« راول # «[5 :تلصف]#اَنناَذاَء #و ‹ظافلألا هذه تدرو ثثيح #نوعراسي#و

 ًالّوق كيتآ لْمّدلا اًنُرَحو ًافاَعض ِهِقلُحَب ٍدوُقْعلا يف يراَوُأ يراوُب 9

 ل 5 ض
 2 0 4 و e همس 5 .٠ و

 ًالرغأل ك اَنأ لَم يف ةو عمال براشم هانمُمص فلخب °

 هنع فالخب ۳١[ :ةدئاملا] 4 َیِرَوأ و % ىروب # يظفل يئاسكلا يرود لامأو

 يأ هلصأ الو مظنلا قيرط نم تسيل امهيف هل ةلامإلا نأل حتفلا هنع حيحصلاو «امهيف

 ,. 7 ريسيتلا باتك

 هنأو [15 :فارعألا] ىر 8 ىلع ةيبطاشلا حارش ضعب هبنو (۳۹:۲) رشنلا «يرزجلا نبا رظنا )١(

 .[7١١ص ءةينمألا غولب رصتخم «عابضلا :رظنا] .هحتف يف فالح ال
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 َكيِئاَءَنَأ 8و ل[ :ءاسنلا] «افلعِض » : هلع فالخب دالخو «ةزمح نع فلخ لامأو

 .[١5و ۳۹ :لمنلا] دي

 يأ الدعألو .[8 :ةيشاغلا] # اء و vr] : سي] 4 براس ل : ماشه لامأو

 . قالطإلل فلألاو «لدعلا نم ليضفتلا لعفأ ىهو «لدعأ ءىراقل ةلامإلا

 صح رجلا يف سالا يف مُهفلُخو دباَعو َنوُدِباَع نوُوفاكلا ىفو ١-

 يف باع #و [هو ۳] نورفاكلا ةروس نم نيعضوم يف 4َنوُديَِعل ماشه لامأو

 .عقو ثيح رورجملا *سانلا# ظفل يف ورمع يبأ نع فلتخاو ]٤[« نورفاكلا ةروس

f 

 الَثُم َنارْسِع ماَرْكإلا يِفَو ِراَمج لاو َنِهِهاَرْكِإ بارخملاو كراَمح ١-
 المعتل ْملْعاَف بارخملا نم ُمَجي اما َرْيَغ َناوُكَذ نبال ٍفلُخِب ّلْكَو -4

 :يهو ةلامإلاو حتفلا اهيف هلف «ةتسلا ظافلألا هذه يف ناوكذ نبا نع فلتخا

 امأ ء[١۲ :ّصو ء۳۷ :نارمع لآ] يف بوصنملا #بارخيلأ و [108 :ةرقبلا] © كراج

 4 نههؤِإ #و ًادحاو ًاهجو ةلامالابف ١ :ميرمو ۳۹ :نارمع لآ] يف وهو رورجملا

 لآ] 4 َنّرَمِع لَو [۷۸و ۲۷ :نئحرلا] © ِماَركِإلاَو لو [ :ةعمجلا]# ٍراَمَحْلأ فو [۳۳:رونلا]

 م ٍلْضَولا يف رشكلل ام َةَلاَمِإ ًاضراَع ٍفقّولا يف ناكشإلا حتمي ًالَو ٤

 ةلامإ نم ءاهيلع فقولا لاح رخآلا ةروسكم ةملكلا رخآ ناكسإ عنمي ال

 ال ٌضراع فقولا لاح ةرسكلا لاوزف ؛ةرسكلا ببسي امت ا ا ىلا فلألا

 يي 7 7 ٠
 اليحب لضولا ىف ُفلُلا هيف ِءاَولا وذو مهِلوُصَأ يف .اًمب فق نوکش َليَقَو 6

 و و ار 7 7 ١ صا

 لا یَرَقلاو ٌمّيَرَم نبا ىسيع ٰیدهلا ئسومك

 ًالّصحُم مفا رادلا ىركذ عم ىل

۹ 



 نم ةلامإلا تعنتما «كلذل فلألا تفذحو «نكاس ةلامملا فلألا دعب عقو اذإ

 تداع ىلوألا ةملكلا ىلع فقولا ببسب نكاسلا كلذ لاز اذإف .فلألا طوقس لجأ

 لوصأ نم هنايب قبس ام ىلع ليلقتلاو ةلامإلاو حتفلا ثيح نم اهمكحو ءفلألا

 «[4 :ميرم] 4 مرم نبأ ىَسيِع # ٥۳[« :رفاغ] « ئَدَهْلا یوم # : وحن كلذو ءءارقلا

 .«ىسوم# :ىلع فقُو اذإ [:5 :ّنم] € ٍراَّدلآأ ىرخِذ# ۲۱۸ :أبس] 4 لآ ىَرُفْلا »

 . قبس ام ىلع اهمكح ناكو «فلألا تداع *ىركذ#و «ىرقلا#و #*ئسيع#و

 ىَرتَصَتلا 8# :وحن ءءارلا تاوذ نم كلذ نم ناك اميف يسوسلا نع فلتخاو

 حتفلا هنع يوُرف ٠ ”لصولا لاح ٠١[ :ةرقبلا] € هلأ ىر #و ٠١[ :ةبوتلا] © ٌحِيِسَمْل
 .هنع ناحيحص ناهجولاو «ةلامإلاو

 5ًف ْعَمْجَأ بضتلا يف ْمُهُميِخْفَتو اوُقَفَرو ًافَقَو َنيوُنَتلا اوف دقو -۷

 مكح ركذ «ىرخأ ةملك يف نكاس اهدعب عقو اذإ ةلامملا فلآلا مكح ركذ نأ دعب

 ةعوفرم نوكت دق تاملكلا هذهو :«نيونتلا وهو اهتملك يف نكاس اهدعب عقي يتلا

 نوكت دقو 4١[ :ناخدلا] * لوم نعي ال موي و ۲ : ماعنألا] € َكَسُم ُلَجَأَو# :وحن
 نوكت دقو 4١[ :ناخدلا] < َكَوَم نع و «[5 :رمزلا] € یش لصقل » وحن ةرورجم

 4 لصف عجن راب ن اوڈیتاو 8 0115١ :نارمع لآ] ىر ا٤ ؤا 5 :وحن ةبوصنم
 ١١١[. :ةرقبلا]

 هذه لثم ىلع فقولا لاح بهاذم ةثالث ءادألا لهأل تيبلا اذه يف مظانلا لقنو

 : ظافلألا

 .ًاقلطم حتفلاب يأ ميخفتلاب اهيلع فقولا :لوألا بهذملا

 .ًاقلطم  ةلامإلا هبهذم نمل  ةلامإلاب يأ قيقرتلاب اهيلع فقولا : يناثلا بهذملا

 .- ليمي نمل  ةلامإلاب هريغ ىلعو «حتفلاب بوصنملا ىلع فقولا : ثلاثلا بهذملا

 ناك «نونم ظفل ىلع ءىراقلا فقو اذإف «يناثلا بهاذملا هذه نم هب ءورقملاو

 .ليلقتلاو ةلامإلاو حتفلا يف مهلوصأ بسح هيف ءارقلا

 )١( «يراقلا جارس يف حصاقلا نبا اهركذ ًاعضوم نوثالث اهددع ص١١۷ .

 ) )5.ةقرفتلا ىنعمب لمش عمج وأ «قلخلا ىنعمب لامش عمج المشأ
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 , 77 ديرخآلا نيبهذملاب ءارقلا نم دحأ أرقي ملو

 :لاقف ثالثلا اهتالاح يف ةنونملا ةروصقملا ظافلألل ةلثمأ مظانلا ركذ مث

 "وبر ًارثتو ىَّرُغ ُهَبوُصْنَمو هرج ْعَم ُهُمْفَر ىلوَمو ّىَمَسُم 6

 «ّىزغا اظفل دروو ءًارورجمو ًاعوفرم (یلوم#و «ىمسم# نم لك درو يأ

 ورمع يبأ ةءارق ىلع عفني «ارتت# ب ليثمتلاو «نيبوصنم ٤٤[ :نونمؤملا] 4 ات و

 .نيونتلاب

 ال ال ال

 «يرزجلا نبا] .ءارقلل ال ةاحنلل ناهجو امهنأب امهب ءورقملا ريغ نيبهذملا ىلع يرزجلا نبا قلع )١(

 .[(۲۲۹:۲) رشنلا

 . ةلثمألاب ضعب نع اهضعب زيمتو نيونتلا عاونأ ترهظ يأ ءزيمت :اليزت (0)

10۲ 



 فقولا ىف ثينأتلا ءاه ةلامإ ىف ىئاسكلا بهذم باب 57

 الميل رشَع َرْيَغ يئاسكلا ُلاَمُم  اهلبتو ٍفوُقولا ِثينأت ِءاَه يِنَو ا

 دحأ اهلبق نكي مل اذإ ءاهيلع فقو اذإ اهلبق امو ثينأتلا ءاه ىئاسكلا لامأ

 . يتأيس طرش اهل يتلا ةعبرألا فورحلا وأ ءاهركذ يتآلا ةرشعلا فورحلا

 ءات وأ ءاه تمسرأ ءاوس ؛ًءات لصولا يف نوكت ىتلا ثينأتلا ءاهب دوصقملاو

 .ءاهلاب اهيلع فقولا ىئاسكلا بهذم نأل «ةحوتفم

 “وم نكس ِءاَبلا َدْمَب زرهاو اظَح صع طاَفض وح اَهْعَمْجَيَو ١ - هس
 الُجْرَأ مّضلاو حفلا َدْمَب ُفْمْضَيَو زجاحب َنْيَل ناكشإلاو رشكلا وأ -*

 يف اهلبق تعقو اذإ ثينأتلا ءاه ةلامإ عنمت يتلا ةرشعلا فورحلا مظانلا عمج

 يف نمس يذلا يصاعلا بذعي نأ قيقح :اهانعمو (اظَح صَع ًطاغض ٌّقَح) :هلوق

 .#2ةحيطنلا# :اهيلع ةلثمألا نمو «هقيضو ربقلا طغضب مارحلا لكأ نم ةيصعملا

 #2 ةصاصخ# #2 ةعراقلا# #2 ةطسا# «©ةاكزلا# ‹#ةغلاب# #2 ةضبق# #2 ةقاحلا#

 . #ةظعوم# .# ةحاصلا#

 ءاه لامتف (رهكأ) ظفل يف ةعومجملا يهو «ءارلاو ءاهلاو فاكلاو ةزمهلا امأ

 ولو ةرسك وأ ةنكاس ءاي ةعبرألا فورحلا هذه لبق ناك اذإ ًافقو اهدعب ةعقاولا ثينأتلا

 هذه دحأ لبق ناك اذإ امأ ءرثؤي مل نكاس فرح ةرسكلاو فورحلا هذه نيب لصف

 .«#ةهافس# .#ةأشنلا# :وحن كلذو .ءاهلا لامت الف ةمض وأ ةحتف ةعبرألا فورحلا

 : ةلامملا ءاهلا ىلع ةلثمآلا نمو ««#ةروشحم# .ةكلهتلا# 2 ةءاربإ#

 َالّيَم ٌيِئاَسَكلا دنع فلآ ئوس  َمُهْضْعَبَو ذَكْيلَو ههو هتام ةر <

 طرش ققحت (ةكيل# .(ةهجول (ةنمل :«ةربعإ# ةعبرألا ظافلألا هذه يفف
 «#ةربع# امهو نكاس (رهكأ) فورح دحأو ةرسكلا نيب لصف اهنم نينثا يفف «ةلامإلا

 .سوبعلا ديدش : رّهكأ )١(
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 فاكلا لبق *ةكيل# يفو ءةرشابم ةزمهلا لبق ةرسكلا تعقو #ةئم## يفو *ةهجوإ
 .ناهجولا اهيف هنع دروف ۳١[ :مورلا] (ترطف) امأ . ةئنكاس ءاي

 هلبق ام ىوس ثينأت ءاه لك ليمي هنأ وهو يئاسكلا نع رخآ ًاهجو مظانلا ركذ مث

 يف اهلبق امو ءاهلا ليمُي يئاسكلا نأ مدقت امم ذخؤيو «لاحب ُلامُي الف طقف فلأ

 «(سمش دوذل بنيز تثجف) :ةرابع يف ةعومجم يهو «ةيقابلا رشع ةسمخلا فورحلا

 .««ةزعلا# .«ةتيملا» .4ةثالثط .«ةجهبإ# 4ةفيلخ# :اهيلع ةلثمألا نمو
 : نيبهذم اهلبق امو ثينأتلا ءاه ةلامإ يف يئاسكلل َّنأ تايبألا هذه نم ذخؤي امك

 دوذل بنيز تثجف) ىف ةعومجملا رشع ةسمخلا فورحلا ةلامإ :لوألا بهذملا

 ةنكاس ءاي دعب اهعوقو طرشب (رهكأ) يف ةعومجملا فورحلا ةلامإو «طرش الب (سمش
 قح) يف ةعومجملا ةرشعلا فورحلا ةلامإ مدعو «نكاس امهنيب لصف ولو رسك دعب وأ

 .ًاقلطم (اظخ صع طاغض

 الإ ًاقلطم ثينأتلا ءاه لبق ةعقاولا ةيئاجهلا فورحلا عيمج ةلامإ : يناثلا بهذملا

 . فلألا يف ةلامإ ال نيبهذملا الك ىلعف «فلألا

 .لوألا بهذملا حجارلاو

 : ماسقأ ةعبرأ ىلإ بابلا اذه يف ةيئاجهلا فورحلا ميسقت نكميو

 دوذل بنيز تئجف) فورح يهو نيبهذملا يف ًاقلطم لامي :لوألا مسقلا

 .(سمش

 البو «لوألا بهذملا ىلع ءاي وأ ةرسك هقبست نأ طرشب لامي : يناثلا مسقلا
 .(رهكأ) فورح يهو «يناثلا بهذملا ىلع طرش

 يهو «يناثلا بهذملا ىلع لاميو «لوألا بهذملا ىلع لامي ال :ثلاثلا مسقلا

 .(عح ظق طغض صخ) فورح

 .فلألا يهو «نيبهذملا ىلع لامي ال : عبارلا مسقلا

 ال ال ال



 تاءارلا يف مهبهاذم باب -۷

 سي سك

 ًالَصوُم ُرْسَكلا وأ ءاي ٌةَْكَسُم البو ءار لك ٌشْرَو َقَقَرَو دا

 تاذ فاحنإ : قيقرتلاو ءاهتلامإب ءارلا قيقرت نع تاءارقلا ءاملع ضعب ربعي

 . ميخفتلا : هلباقيو «هب قطنلا دنع فرحلا

 ةرسك دعب وأ ةنكاس ءاي دعب تعقو اذإ ةمومضملاو ةحوتفملا ءارلا ققري شروو

 مأ ةطسوتم ءارلا تناكأ ٌءاوسو ءدم فرح مأ نيل فرح ءايلا تناكأ ءاوس «ةلصتم

 ‹#ثاريم# :وحن «نيونتلا نم ةدرجم مأ ةنونم ةملكلا تناكأ ءاوسو ءةفرطتم

 يصب يبخل .«اردتقم# .4ةبقر ديرحتف ريخلا اولعفار# :«مهئيبك»
 .«اوربصت# :«ةرقافإ»

 :وحن قيقرت الف ءارلاب ةنكاسلا ءايلا وأ ةرسكلا لصتت مل وأ ءايلا تكرحت ولف

 . بير يف 2« مهبرب## 2« كيقُرِلا» &ةريخلا

 الّمَكَف احلا ىَوِس الْغتْسالا فْرَحىَوِس ٍةَرْسَك َدْمَب ًانكاَس الصف رَ ملو ١
 دتعي ال ًاشرو نإف «نكاس فرح ءارلا نيبو لصتملا مزاللا رسكلا نيب عقو اذإ

 «هئالعتساو هتوقل ءارلا قيقرت نم عنمي هنإف ءالعتسا فرح ناك اذإ الإ نكاسلا اذهب

 مدع يف اهلثم لموعو «لافتسالا فورحب قحلأف ءاخلا ءالعتسالا فورح نم ينثتساو

 ال &كرزو# :تيبلا اذه يف هنييبت قبس امل ةلثمألاو ءءارلا قيقرت ىلع هريثأت
 اهلبق يتلا ةرسكلاو ءارلا نيب لصفلل ةلثمألاو «نيبم ٌرحسإ» .«ركذلا» «#هاركإ
 .ءاطلاو داصلاو فاقلا ىوس ءالعتسالا فورح نم ءارلا لبق عقي ملو «ءالعتسا فرحب

 .ريغ ال «ًارقو# :يف فاقلاف

 .«رصمإل (مهرصإ# يارصإ# .«ًارصم# :يف داصلاو

 .«ارطقإ» هللا ترطفإ :يف ءاطلاو

 «ًاجارخإ# &مكجارخإل .#جارخإ ريغإ» «#مهجارخإإ# :يف ءاخلا تعقوو

 . ءارلا قيقرت نم عنمت ال لافتسالا فورحك يهو
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 رسكلا ببسب ققرت ال اهنإف ةيلصأ ريغ وأ ءارلا نع ةلصفنم ةرسكلا تناك اذإ

 .[۲۸ :ميرم] (ْوَسأَرْمآ كلوبأ ناك ام ال : وحن ضراعلا وأ لصفنملا

 ظفلب ءادتبالا لاح يفو ءءارلا يف رثؤي ال لصفنم رسكلا لصولا لاح يفف

 . كلذك ءارلا يف رثؤي ال ضراع رسكلا ٍنإف «أرما#

 الدعم ئرُي ىَنَح اَهريرُكَتو 2 ّمَرِإ يفو ّيمَجُعَألا يف اَهَمْحَفَو ۳

 دوجو عم هؤار ققرت ملف شرول ةقباسلا ةدعاقلا فلاخ ام تيبلا اذه يف ركذ

 : يف كلذو ءاهقيقرت ببس

 .(نارمع# ليئارسإ# .ميهاربإ# يهو :ةيمجعألا ءامسألا-١

 . ىمجعأ مأ وه يبرعأ هيف فالخلل ركذلاب هدرفأو ]¥ :رجفلا] «مرإ # ۲

 ةاعارم مخفتف «قيقرتلا اهنم ىلوألا قح ناكو «ءارلا اهيف ترركت يتلا ظافلألا - ٣

 ارارسإ# يارار ««ًاراردم# ««ًارارض# : ظافلأ يف كلذو « ةيناثلا ميخفتل

 نم لاقتنالا ذإ «ىلوألا ءارلا ميخفتل ليلعت «ًالدعتم ىري ىتح» :هلوقف «رارفلا#

 . ظفللا ليدعت ميخفتلا يفف «ليقثو ريسع ظافلألا هذه يف ةمخفم ىلإ ةققرم ءار

 “كازا معآ باَحْضألا ةلج ئدل ُهَ'اََه ًارْثسَو اركز ُهُميِخْفَتَو - <

 نكاس دعب ةنونم ةحوتفم ةعقاولا ءارلا ميخفت شرو نع ءادألا لهأ مظعم ىور

 ,4«ارجح# آرزو» آرمإ» .«ارتس» .«اركذط ظافلأ ةتس يهو ءرسك هلبق
 ميخفتلا نأ الإ «ظافلألا هذه يف ءارلا قيقرت زاوج مظانلا مالك نم مهفيو «ًارهص#

 . ءادأ مدقملا وه

 هَل اورُكَْدَأَف # :ىلاعت هلوق يف امك لدب ظافلألا هذه عم شرول عمتجا اذإو

 .لدبلا طسوت عم ءارلا قيقرت عنتما 5٠٠١ :ةرقبلا] هار ڪز دك وأ كح اکا ودك

 "4 i a or 0 هيرو تر , وع د كر وو هم ارا هم
 البقت ضعب ميخفتلاب ناريحو مهلك ققريهنعررش يفو -ه

 وهو لحر عمج الُحرَأو «بارخلا دض ةرامعلا نم ليضفت لعفأ :رمَعأو «ليلج عمج ةلجلاو (1)
 .لزنملا
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 « رب ىرت اهَنِإ :ىلاعت هلوق نم ىلوألا ءارلا شرو نع ةاورلا عيمج ققر
 ءارلا رركتل نيترسكلا ةلزنمب يه يتلا «ةيناثلا ءارلا ةرسك لجأل [۳۲ :تالسرملا]

 هنع يورف ۷١[ :ماعنألا] 4 َناريَح #9 ظفل يف شرو نع ةاورلا فلتخاو «قيقرتلا بسانف

 .ءادألا يف مدقم لؤألاو «قيقرتلاو ميخفتلا :ناهجولا اهيف

aسه ر 3 0 0 ےک ع 1 2  

 قوت ِءاَدَألا ىف تذش بهاذم ترک ام ئوس شرو نع ِءاَرلا يفو ٣

700 
 هيبنت اذهو ءاهب هل أرقُي الو هنع حصت مل ءارلا يف رخأ بهاذم شرو نع يور

 .اهذوذش ىلعو اهيلع مظانلا نم

 للا قبل حاَص ا اي ْتَنَكَس اَذِإ  ةَرشَك َدْعَب اًهقيقوت نم دب الو ۷

 #2 سودرفلا# : وحن ةعبسلا ءارقلا دنع اهقيقرت نم دب الف ةرسك دعب ءارلا تنكس اذإ

 .ًاقحال اهنيبيس طباوضو طورشب #ربصاو# «#ةيرمإ#

 نَدَتاهينم خلا مهلك ةْؤارَف دعب ءآلغتشالا فرح امو ۸

 تناك ءاوس «ةعبسلا ءارقلا عيمجل اهؤار مخفتف ءالعتسا فرح ءارلا دعب عقو اذإ

 فرح نوكي الو «ةكرحتم وأ (#ساطرق# .#داصرملابل# :وحن رسك دعب ةنكاس

 «اضارعإ9 2« قارفلا# طارصلا# : وحن ءامهنيب فلألا لصفب الإ اهدعب ءالعتسالا

 : يلاتلا تيبلا يف اهركذ ةعبس ءالعتسالا فورحو

 "السلس خياشملا َنيَب ئرَج قرب ْمُهْفلُخَو طض ّصُخ ظق اًهْعَمْحَيَو -۹ 20 عا .٠ وِ ل و >2 الا وب 0 0 0 8 ا م 0 سا 9 تر

 فلتخاو ءداضلاو داصلاو ءاطلاو فاقلا ىوس ءارلا دعب اهنم نآرقلا يف عقي ملو

 ءاهدعب ءالعتسالا فرح عوقول مهضعب اهمخفف [77 :ءارعشلا] © ٍقَرِف# ءار يف ءارقلا

 .ناحيحص ناهجولاو «نيترسك نيب اهعوقول نورخآ اهققرو

 .هيف ٌّدعص اذإ :لبجلا يف َلّقوَت نم ردصم (القوت) )١(
 .فارشألا :الملاو «يبحاص اي :هلصأ محرم ىدانم حاص (۲)

 ءبصقلا نم تيبلا :صخلاو فيصلا يأ ظيقلا يف ناكملاب ماقأ اذإ ظاق نم رمأ لعف ظق (۳)

 قيض تيب يف رحلا يف مقأ :ءالعتسالا فورح تعمج يتلا ةرابعلا هذه ىنعمو .قيضلا : طغضلاو

 .ليلقلاب اهنم ىضرلاو ايندلا ةنيز كرت :دارملاو بصق نم
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 م ذبتُم همك اذه محق ٍلَصَمُم وأ ٍضِراَع ٍرشَك َدْنَب امو ۱١

 ًاضيأ مُفت اهنإف ىرخأ ةملك يف اهنع لصفنم وأ « ضراع رسك دعب ءارلا تعقو اذإ

 . نينكاسلا نم صلختلل وأ ءادتبالل رسكف نوكسلا هقح ناك يذلا : ضراعلا رسكلاو

 «ؤرما# «#اوباترا مأ# «#مهيلإ عجرا# : ضراعلا رسكلا ىلع ةلثمألا نمو

 ةكرحتم ءار لبقو .€ىضترا يذلا# ةنكاس ءار لبق لصفنملا رسكلا ىلع ةلثمألا نمو

 .#مهبرب# ‹(مهسوؤر يعنقمإ# .#انقزر يذلا#

 (9داْثمَيَف ٌقِيِئَو نصت هقيقْرستب مهل امف ايلا وأ *ئثك ُهَدْعَب امو ١'

 نم ىلع مظانلا نم ذر اذهو «نيرحبلا# .#ةيقرش# #2هجرأإ» #2 ةيرقإ# :وحن

 . قثوم لقنب الو حيحص نسب قيقرتلا دري ملف ءاهقيقرت معز

 آالّمَكَتُم ىَضّرلا ٍهيِفاَم َكَنوُدَق لَم ةءارقلا يف ساَيقل اَمَو 7

 تعقو اذإ اهقيقرت ىلع ًاسايق ءايلا وأ ةرسكلا لبق ءارلا ققر نم ىلع ناث در اذهو

 رتاوتملا لقنلا ىلع دمتعت امنإ سايقلل اهيف لاجم ال ةءارقلاف «ةنكاس ءاي وأ ةرسك دعب

 هترصنب ًالفكتم كنوك لاح ةمئألا نع يور ام مزتلاف هطوبضملا حيحصلا يقلتلاو

 يف (الضنتل ستقاو) :هلوق يف هب هرمأو ءانه سايقلا مظانلا يفن نيب ضقانت الو

 : كانه سايقلاب دارملاو ءاهلثم ىلع ةيلك ةدعاق سايق انه دارملا نإف «ةلامإلا باب

 ضعب ىلع ةلثمألا سايق

 a) %9 20 9 . تو ير 3 هر e ير ت و هو
 IT ٌعمجأ فقولا يف اهميخفتو مهلصو دنع ةّروُش اهقيقزتو

 .لاحلا ىلع هبصنو ءًالوذبم يأ :ًالذبتم )١(

 .رشتنيو رهظيف :الثميف (؟)
 ىلع هن نم ةلقو ميخفتلا لقن نم ةرثك ىلإ ةراشإ هيفو «زييمتلا ىلع هبصنو «لمش عمج :المشأ (9)

 .قيقرتلا

10۸ 



 تناكأ ءاوسو ةفرطتم مأ ةطسوتم تناكأ ءاوس لصولا لاح ةروسكملا ءارلا ققرت

 .(سانلا رذنأ# رجفلا#و «4قيرفإ :وحن «ةضراع مأ ةمزال اهترسك

 ,«رمقلاو# :وحن ةمض وأ ةحتف اهلبق ناكو نوكسلاب اهيلع فقو اذإ مخفتو

 .يلاتلا تيبلا يف اهمكحف ةرسك اهلبق ناك اذإ امأ «ٍرْسْد#و

 ًالَبَمَت ام وأ رشكلا َدْمَب ُقَقَرُت 2 اَهِرْيَغ َمَم ْمِهِفَفَو يف اهتكلو 5
 0ئَصُم ءاكّذلا لبا ْمِهِلْصَو امك مهمو ِنوُكشلاب يأت ِءاَيلا وأ ٠

 دعب تعقو اذإ ًافقو ققرت ةحوتفملاو ةمومضملا كلذكو ةروسكملا ءارلا نكلو

 الو 24 ريخ نم# «#ةقتسم# :وحن ةنكاس ءاي دعب وأ ءلامم فرح دعب وأ رسك

 فقولا لاح اذهو «راربألل# ««راصنأ نم# .««رحسلا نمإ# .#رمهنم# («#ريض

 ءارلا مكحف مورلاب فقو اذإ امأ ءهيف مامشإلا حصي اميف ””مامشإلاب وأ نوكسلاب
 ةروسكملا ىلع مورلا عم فقويف ءلصولا لاح اهمكح وه مورلاب اهيلع فوقوملا

 شرول ةققرم اهنإف ةنكاس ءاي وأ ةرسك اهلبق ناك اذإ ميخفتلاب ةمومضملا ىلعو قيقرتلاب
 .هل مورلاب فقولا لاح اذكو ءّالصو

 الّمَمَتُم نك ميخفتلاب لضألا ىلع ُهُنْفَصَو ْدَت يذلا اَذَه اَدَع اَميِنَو 5

 , «بابلا اذه يف كل هركذأ مل اميف «ءارلا يف لصألا وه يذلا ميخفتلاب لمعا

 .اهميخفت لصألاو «لصألا فالخ ءارلا ىف قيقرتلاف

 ال ال ال

 .أدصلا ةلازإ ىنعمب لقصلا نم لوعفم مسا ًالّقصمو «نهذلا ةدحو ءاكذلا ربتخا يأ رمأ لعف لاف )1١(

 .ملكلا رخاوأ ىلع فقولا باب يف امهفيرعت يتأيس (؟)
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 یو9 ے9 ىج
 ےہ ی وزال ؛ جو کیو

 تاماللا باب 1

SE 

 ُرَسَت لق ِء ِءاَظلل 3 ِءاَّضلا وأ اًمداصل مآل حق شرو ظْلَغَو ١

 الّصوُبو لَ ٌمُكاَضِنَأ عّلطنو | مِهبَلَصَك ثتكس وأ تیم نإ ١
 يف ظيلغتلا لامعتسا بلغ هنأ الإ «قيقرتلا امهدضو «ميخفتلا ىنعمب ظيلغتلا

 تناك اذإ ءاظ وأ ءاط وأ داص اهلبق عقو اذإ ةحوتفملا ماللا ظيلغتب أرقي شروو

 #2 مهتالصإل ىه تاملك عبرأب مظانلا مو 2 ةحوتفم وأ ةنئكاس ةئالثلا فورحلا هذه

 ةفرطتملا ماللا نأ ىلع هيبنت نيريخألا نيلاثملا يفو #لصوي# .«ّلظطظ .««علطم#

 : ىلاتلا تيبلا ىف فقولا لاح اهمكح ىتأيسو «تلصو اذإ ةطسوتملاك

 الصف ٌمَّكَنُملاو اقر نكسب  اَمَدْنِعَو ًالاَصف ْعَم تفلح َلاَط يفو -"

 فلأ اهلبق يذلا فرحلا نيبو اهنيب لصف اذإ ماللا مكحل نييبت تيبلا اذه يف

 «احلاّصيإلو [577 :ةرقبلا] «الاَصِواَماَرأ َنإَف أ 1۸١ :هط] «دهعلا مكيلع لاطفأ# : وحن

 مكحل نييبتو مالا حتفو اهدعب فلأو داصلا ديدشتب شرو أرق ثيح ۱١۸[ :ءاسنلا]

 اوسم هجو لظ#» ل155: ةرقبلا] لصف 0 وحن اهيلع فتوا اذإ ةفرطتملا ماللا

 :هلوقب مظانلا هيلإ راشأ ام وهو َءادأ  مدقمو ىلوأ ظيلغتلاو «قيقرتلاو ظيلغتلا

 . (الضف ملا

 ىلتغا اَهُقيِقْرَت يآلا سوور َدْنِعَو هذهك اهم ِءاَيلا ِتارَذ محو -؛

 ءاي ةموسرم فلأ ظيلغتلا اهقح ىتلا الل دعب اهيف عقو يتلا ظافلألا نأ يأ

 يف كلذو «ققرُت ليلقتلا عمو اللا ظلغُت ءايلا تاذ حتف عمف ؛قيقرتلاو «ىلوألا

 ٠١[« :ليللاو ١8 :ءارسإلا] «اَهبَدَصَي # «هيلع فقو اذإ ٠١] : ةرقبلا] € صم : ظافلأ

 .[" :دسملا]# لَصِْمََس 9و ء[٤: ةيشاغلا]€ل لو :٠١[« ىلعألاو ١١ :قاقشنالا] 4 لَو
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 ىدحإلا روسلا يف ةيأ سأر ةروصقم ءايو مال اهيف يتلا ةملكلا تناك اذإ امأ

 نيعتل قيقرتلا ماللا يف نيعتي هنإف «شرول ليلقتلا اهيف فلألا مكحو «ةمدقتملا ةرشع

 :قلعلاو 0 : ىلعألاو »۳۱ : ةمايقلا] : روس ثالث يف 4 لص ظفل یف كلذو ‹ ليلقتلا

۰ 

 ًالَئَرُم َقوُرَي ئتَح اَهَقَقَرُي 6 ةّرشك ِدْعَب نم هللا مشا ىل لكو ٥-

 وأ ةيلصأ ةرسك دعب درو اذإ (هللا) ةلالجلا ظفل نم ماللا نوققري ءارقلا عيمجو

 هلا ج دکال 0155 :نارمع لآ] 4 دملا لف # 4 هلل دمحلا # :وحن «ةضراع

 نسحيلو ظيلغت ىلإ رسك نم لاقتنالا ةهاركل كلذو ١-۲[ :صالخإلا] 4 ٌدَمحَصلَ

 . (الّثرم قوري ىتح) :هلوقب مظانلا هيلإ راشأ ام وهو كلذب ظفللا

 7 َصيَقَو دو گلا ماظن مَ ٍةَمَضَو ف دميه رت 2 ٦

 :وحن مض وأ حتف دعب درو اذإ ةلالجلا ظفل نم ماللا نوظلغي ءارقلا عيمجو

 .[15 :نجلا] وسا دبع # 1١١[« :ةدئاملا] «ُهَّسأ لاق #

 لاحو اهدعب امب اهلصو لاح اهقيقرتو ماللا ظيلغتب ةقلعتملا لئاسملا تمت اذهبو

 .اهيلع فقولاب اهدعب امع اهلصف

 ال ال ال

١1١ 



 ملكلا رخاوأ ىلع فقولا باب -۹

29 

 “كرمت يفرح ِكيِرْحَت ْنَع ِفقولا نم  ُهُفاَقِتْشا َوْهَو ٍفْقَولا لص ناكشالاو ١-

 نع توصلا عطق وه :ًاحالطصاو «ءيشلا قلطم نع فكلا وه :ةغللا يف فقولا

 .ةءارقلا فانئتسا ةيئب هيف سفنتلا نكمي ًانمز ةملكلا رخآ

 زاج امنيأ هنألو فخأ هنأل ءهيلع فوقوملا فرحلا نيكست :فقولا يف لصألاو

 .سكع الو ناكسإلا زاج مامشإلاو مورلا

 ها سوا رر هم e ر
 د ٌتْمَس ٍماَمشِإلاو مْوّرلا نم هب مهيفوكَو ورمع يبا دلعو -۲

 مهتزاجإ عم مامشإلاو مورلاب فقولا يئاسكلاو ةزمحو مصاعو ورمع يبأ نع يوُر '
 .مامشإلاو مورلا يف صن ةعبسلا ءارقلا نم نيقابلا نع تأي ملو «نوكسلاب فقولا

 "9ةلّوطم ياللا ىَلْوأ مهرئامل  اَمُهَرَي ِناَرَقلا مالغأ ٌرَتْكأَو

 مامشإلاب فقولا زاوج نوري ةءارقلاب ملعلاو ءادألا ةمئأ نم ءارقلا ريهاشم رثكأو

 مورلاب فقولا نأ نوريو «هب صن مهنع دري مل نيذلا ءارقلا نم نيقابلل مورلابو
 . يلع فوقوملا فرحلا ةكرح نابي نم امهيف امل هدب كسمتي ام ىلوأ مامشالاو

 COs So ا 0 >2 س ب < و كمر
 الونت ناد لك ّيفخ ٍتّوصب أامقاَو كَرَحُملا ٌعاَمْسِإ ُك كَمْوَرَو ئ

 ىلإ ْغصُم هنم بيرق لك ءىراقلا عمسُي نأ :ًاحالطصاو «بلطلا :ةغل مورلا

 وه :وأ «هيلع هفقو لاح يفخ توصب لصولا يف كرحملا فرحلا ةكرح هتءارق

 هكردي فيعض ٌتوص اهل ٌعَمْسُيَف ءاهمظعم بهذي ىتح ةكرحلاب توصلا فيعضت

 نم ىقابلا ردقيو «هبتنملا ريغو ديعبلا نود ىغصملا بيرقلاو « ةعمس ةساحب ىمعألا

 . ثلثلاب ةكرحلا

 .ةكرحلا نع ًادرجتم راص يأ :الزعت (1)
 .نسحت يأ :المجتو .قيرطلا :تمسلا 0)

 .هب كسمتي ام وهو ةقالع عمج :قئالعلاو «لبحلا :لوطملا )۳(

 .مصأ وأ لفاغ نم هريغ فالخب مورلاب رعشي بيرقلا ينادلا نأ يأ لون عواطم الونت 2:
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 ©0ةلحْضَبق َكاَنُم ٌتْوَص آل ُنَكَسُي ام َدْبَمُب هاَمَّشلا قاَبطإ ٌماَمْشإلاَو -ه

 ءىراقلا ريشي نأ :ًاحالطصاو ءّمشف ًاحير هتممشأ نم ذوخأم :ةغل مامشإلا

 ةراشإ وهف «هيلع فوقوملا فرحلا هنيكست ديعب ةمضلاب قطني نم ةئيه ىلع هيتفشب
 . ريغ ال نيعلا ةيؤرل هنأل ىمعألا هكردي الف «توص نود طقف

 قابطإب دارملاو ناكسإلاب نيتفشلا مض لاصتا ةدافإل ديعب :ب مظانلا ريبعتو

 . ةمضلاب وأ واولاب قطني نم ةئيه ىلع امهمض :نيتفشلا

 الضو ٌرَجلاو ٍرشكلا دثِع كُمْوَرو راو عنّرلاو مضلا يف اَمُهلْعِفَو ١-

 زوجيو «ةمومضملاو ةعوفرملا ظافلألا يف مامشإلابو مورلاب نايتإلا ءىراقلل زوجي
 عم نكمي الو نيتفشلا مض هنأل امهيف مامشالا زوجي الو «مورلا ةرورجملاو ةروسكملا يف

 .امهرسكو نيتفشلا مض عم نكمي فيعض توص هنإف مورلا فالخب ‹رسكلا

 فرحلل لصولا يف تبثت يتلا ةيلصألا ةكرحلا نايب :مامشإلاو مورلا ةدئافو

 فقولا نسحتسي اذلو «ةكرحلا كلت فيك رظانلل وأ عماسلل رهظيل ءهيلع فوقوملا

 . هاريو هتءارق عمسي نم ءىراقلا ةرضحب ناك اذإ امهب

 وە عدّ ها 27 0 7 3 6 . فرم هكر
 المعا لكلا يش وحتلا مام دنعو ٌءىراق بصتنلاو حتفلا ىف هری ملو ۷

 ةكرح ةحتفلا نأل «حوتفملا وأ بوصنملا يف مورلا ءارقلا نم دحأ زوجي مل

 يف مورلا زاوج ىري هنإف هيوبيس امأ ءاهلك تجرخ اهضعب جرخ اذإف ضعبتت ال ةفيفخ
 يف لصألا نأل ميركلا نآرقلا ةوالت يف ال مالكلا يف هزاجأ امنإو «تاكرحلا عيمج

 .رثألا عابتا ةءارقلا

 القم ادع ابارفغغإو اب مالل الإ كيرلا َمَوُناَمَو 4

 بارعإلا تاكرح نع رّبعيل ميسقتلا اذه ةمّسقم تاكرحلا ركذ هنأ مظانلا نيب

 امهنم عنملا يفو مامشإلاو مورلا لوخد يف دحاو امهمكح نأ ملعُيل ءءانبلا تاكرحو

 اذلو هلاحب ظفللا ماد ام ريغتت ال اهنأل موزللاب فصوت ءانبلا ةكرحو .امهدحأ نم وأ

 مامشإلا يف سيل يأ ؛هتوص عفر نيبو هنيب لوحت ةّحب هردص يف راص اذإ :لحص عراضم الحصي )١(
 .فيعض الو يوق ال ًاقلطم توص
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 نع ربعيو . مالكلا يف ظفللا عقوم بسح ريغتت اهنإف بارعإلا ةكرح امأ «(ءانب مزالل) :لاق

 نع ربعيو (ءالؤه# دعب نم# .(لاق# :وحن رسكلاو مضلاو حتفلاب ءانبلا تاكرح

 رت ملأ «#ألملا لاق #ألملا نإ :وحن ءرجلاو عفرلاو بصنلاب بارعإلا تاكرح
 . « الملا ىلإ

 0 اوكي 5 ٍلُكَش ضراعو لق يي ۽ ميمو ثنا ِءاه يفو 3

 ىلع فت اذإو ؛ءاه تلدبأ يهو و ءءاتلل تناك امنإ ةكرحلا نال #ةمعن#و «ةمحر#

 اهلخد ءاتلاب اهيلع فقي نم دنع [57:فرحخرزلا] كبر ٌتمحروإ» يف امك ءاتلاب ثينأتلا ءات

 .مامشإلاو مورلا

 ميملا نأل ءواوب اهلصو نم دنع عمجلا ميم ىلع مامشإلاو مورلا لخدي الو

 .فقولا لاح ةلص الو «ةلصلا لجأل كرحت امنإو ةنكاس

 ءاقتلا نم صلختلل لصولا يف ةضراعلا ةكرحلا ىلع مامشإلاو مورلا لخدي الو

 اونمتفا# 2« ينإ لق# .««جرخا تلاقو# ««اوعدا لق# :وحن لقنلل وأ نينكاسلا

 . فقولا لاح تلاز دقو ةلعل لصولا يف كيرحتلاو ,ءنوكسلا اهيف لصألا نأل *توملا

 َالَّثُم ٌرْسَكلا وأ ٌمَض ِهِلْبَق نيَو اَمُهْوَبَأ موق راَمْضِإلِل ِءاهلا يفو ٠

 لحم لاح لک يف اَمُهَل ىَرَي ْمُهْضْمَبو ٌءاَيَو داو ماقا ا ١

 وأ رسك وأ مض دعب تعقو اذإ ةيانكلا ءاه يف مامشإلاو مورلا عنم نم ءارقلا نم

 لوخد زاجأ نم مهنمو ‹«هيعضرأ# «#هرلعف# 4 هبإ# .2«هئتلق# :وحن ءاي وأ واو

 وأ حتف دعب عقت نأ : عبس يهو ءاهلاوحأ عيمج يف ةيانكلا ءاه ىلع مامشإلاو مورلا

 وأ رسك دعب عقت نأ وأ « همصيلف# ‹#هارتفا# 2« هّملع# : وحن حيحص نكاس وأ فلأ

 :نابهذم ةيانكلا ءاه يف ءارقللف .اهل ليثمتلا قبسو ءواو وأ مض وأ ءاي

 مض وأ ءاي وأ رسك دعب تعقو اذإ ءاهلا ىلع مامشإلاو مورلا لوخد عنم :لوألا

 . حيحص نكاس وأ فلأ وأ حتف دعب ءاهلا تعقو اذإ امهتزاجإو واو وأ

 . عبسلا تالاحلا ىف ءاهلا ىلع امهلوخد ةزاجإ : ىناثلا

 )١( مظنلا ةرورضل واولا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقتو «ةمضلا مأ واولاو ةرسكلا مأ ءايلا نأ ديري امهاّما وأ .

15 



 ("'طخلا موسرم ىلع فقولا باب ٠

 ًالتبالا فقَو يف طَحلا عابتاب اوْنُع ٌمفاَتنو ئنزاَملاو ْمُهُيِنوُكَو ا

 فقولا يف فحصملا طخ عابتاب عفانو ورمع وبأو يئاسكلاو ةزمحو مصاع ىنتعا

 رطضي يذلا فقولا ىف وأ «ةملكلا كلت ىلع فقولا ةيفيك ةفرعمب ءىراقلا ربتخي يذلا

 عوطقملاو «ةحوتفملا تاءاتلا يف كلذو «هوحنو سقنلا عاطقنال هل ءىراقلا

 ىف فقو عضومب تسيل ظافلألا هذهو «هليصفت ىتأيس امك هوحنو «لوصوملاو

 .ًارطضم وأ ًاربتخم اهيلع فقي ءىراقلاف «رايتخالا

 َالَّصَقُي نأ رح هيف اوُضلَتْخا امو ٍرِماَع ٍنْباَو ئضت م ري ريتك نالو ۲

 امهنع دري مل نإو «رماع ¿ نباو ريثك نبال طخلا موسرم عابتاب فقولا نسحتسيو

 . كلذب صن

 مهفالخو ءظافلأ ىلع فقولا يف مسرلا ةفلاخم ةعبسلا ءارقلا ضعب ر نع درو دقو

 . لصفيو ركذي نأ ريدج اذه

 ر ىح و

 ًالَدوَعُمَو یصضر ًاقح فق ِءاهلابف ِثْنَوُم ءاَه ِءاتلاب ثّتك اإ ٣

 «ءاهلاب ةحوتفم ءات ةموسرملا ثينأتلا ءاه ىلع ىئاسكلاو ورمع وبأو ريثك نبا فقو

 ,[١5:فسوي]# زيزم تَرَ تلق و 114[0:ةرقبلا] هلآ َتَسْحَي دوب کها 8 : وحن

 ةقفاوم ءاتلاب اهيلع نوقابلا فقوو «مسرلا بتك يف ةروكذم ةنّيعم ظافلأ يف كلذو
 . مسرلل

 ر ه ر
 94 ت مو

 9فر هيدا تايه یضر تال

 اوعمجأو هنع هللا يضر نامثع نمز مهنع هللا يضر ةباحصلا هبتك امك ميركلا فحصملا هب دارملا )١(
 .ءالمإلا دعاوق ريغ ىلع بتكت ظافلأ اهيفف ءراصمألا ىلإ هلسرأو هيلع

 .همظع هجولا اذه يف يئاسكلا قفاو امل يزبلا نأك «ميظعتلا ىنعمب ليفرتلا نم الّفُر (1)
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 تاد 8و درو ثيح «تاضرم#و [15 :مجنلا14 تلا : ىلع يتاسكلا فقو

 ىلع يئاسكلاو يزبلا فقوو «ءاهلاب 1” :ّص] تالو أودت لو ةصاخ [٠٠:لمنلا] عضوم

 . ءاتلاب ظافلآلا هذه ىلع نوقابلا فقوو «ءاهلاب ["5 :نونمؤملا] #ٌتاَبَيَ ت تاه #

 د ك
 ت ر مهر 7-00 3 و 5 ر e هر ص 7 همر

 ست. الصح ءايلاب وهو نون فوق لا نياكو اند اًوفك هيأ 8 فقو 2-

 قب

 نوقابلا فقوو «ءاهلاب درو ثيح # تیا ايف ىلع ريثك نباو رماع نبا فقو

 . ءاثلاب

 اهيلع تلخد ّىأ :اهلصأ نأل ءءايلاب درو ثيح «نيأكو# ىلع ورمع وبأ فقوو
- 

 مسرلل ًاعابتا نونلاب نوقابلا فقوو «لصولا ظفل ىلع ءًانون اهنيونت بتكو هيبشتلا فاك

 1 هو ح

 الّثُر ٌفلخلاو ّجَح ام ىلع لاسو اَسّنلاو فهكلاو ناقؤفلا ى ٍلاَمَو ٦

 ماللاب ةعوبتملا «امإ# ىلع هنع فالخب يئاسكلاو «فالخ الب ورمع وبأ فقو

 :ءاسنلا] € مومل الوله لاف 9 : يه عضاوم ةعبرأ يف كلذو ءآمسر اهدعب امع ةلوصفملا

 نيل لاَ 8 «[۷ :ناقرفلا] لوسيا اده لام 8 «[1:4 :فهكلا] بلا اد لام ال م

 . مسرلل ًاعابتا ماللا ىلع نوقابلا فقوو ۳١[ :جراعملا] هأورنك

 ريكذتلا عم «ءارقلا عيمجل ماللاو ام نم لك ىلع فقولا زاوج يرزجلا نبا حجرو

 . "'”ماللا دعب امب الو امل دعب امب ءدبلا حصي الو «يرارطضا وأ يرابتخا فقو هنأب

 حا د :
 المح َنَقفاَر نمحّرلاو رونلا ىل اهيو ِناَحخُّدلا َقْوَق اَهُبَأاَيَو ۷

 ءاه ةموسرملا ةثالثلا عضاوملا هذه يف «اهيأ# ىلع ورمع وبأو يئاسكلا فقو

 وف مظانلا اهنع رّبع يتلا يهو [45 :فرخزلا] راسلا هيأ اوُلاَقَو 8 : يهو «فلألاب
 ر رم

 «ِنآلَقَتلأ هي أ کک جرف لو ١*[ :رونلا] 4 تر وُبمْؤُمْلأ هيأ ای هلأ لإ ًاويوثو و ءناخدلا

 . ءاهلاب نوقابلا اهيلع فقوو ١”[ :نمحرلا]

 .(57١و )١551:7 رشنلا «يرزجلا نبا (1)
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 اليخأ نهيف ٌموُسْرَملاَو لضّولا ىل ٍرِماَع نبا مص عابنإلا ىلَع اهلا يفو ۸

 «لصولا لاح ةقباسلا ةثالثلا عضاوملا يف هيأ نم ءاهلا مضب رماع نبا أرق

 حتفلاب نوقابلا اهأرقو «فلأ نود عضاوملا هذه ةباتكل كلذو «ءايلا ةكرحل ًاعابتإ

 .«اهيأ# عضاوم رئاسك

 7 -_ 0 ت ص ےس 2

 ًاللخ بفاكلابو ًاقفر فق ِءايلابو همشرب َنأكيو هنأكُيَو فقو 4
oS وتمت تييزلا حبصاو » :ىلاعت هلوق نم (هناکیو)و (نأكيو» يف يئاسكلا فقو اه ا ا ا ا ١ 

 girti a 2 - الل ys مس ر 38 ر و و مه مص ور كر

 اع هلأ نم نأ لول ٌرِرَقيَو ِوِداَبِع ْنِم ُءآَسِي نمل قولا طب هللا تراكيو َنولوقي سما اي ٍهَناكَم
 01 هم 4 ےس جرو 3 - س لر ےل ےس
 ىلع ورمع وبا ففوو «ءايلا ىلع AY] : صصقلا] 4 َبورفكلا حلم ال ماڪ تو اني فسح

 يبأو يئاسكلل زئاج هجو وهو «مسرلا بسح ظفللا رخآ ىلع نوقابلا فقوو «فناكلا

 . ءاملعلا هققح امك ورمع

 «(نأك)و بجعتلاو مدنتلل لاقت ةملك يهو (يو) :نم بكرم يئاسكلا دنع وهو

 لامعتسالا ةرثكل ماللا هنم تفذح كليو هلصأو (كيو) نم بكرم ورمع يبأ دنعو

 .نيرمألا لمتحي ظفللا رخآ ىلع فقولاو ءرجلا مال وأ ملعإ رامضإ ىلع (نأ)و

 را 2 ش 2 ر يا ع

 الت انس اَيلاب لُمَتلا يِداَوبَو اَمب اًمشهاوسَو افش ام ًاَيأب اأو ٠

 م شد ر کچ

 نم الدبأو ٠٠١[ :ءارسإلا] أوعدت اَم اي 8 نم (ايأ» ىلع يئاسكلاو ةزمح فقو

 «ام# ىلع نوقابلا فقوو ءًأطخ «ام# نع ةلصفنم ةملك «اَيأ# نأل ءًافلأ نيونتلا

 «ايأ## ىلع فقولا زاوج يرزجلا نبا حجرو ءامهنيب لصفي الف «اَيآ# ةلص اهنأل

 . مسرلل ًاعابتا ءارقلا لكل «امإ#و

 ( تكلا داو كوك نإ يعل :ىلاعت هلوق نم «داو» ظفل ىلع يئاسكلا فقوو
 فقوو «فقولاب لاز اهدعب نكاسلا وهو ءايلا فذح بجوم نل ءايلاب [۱۸ :لمنلا]

 . مسرلل ًاعابتا ءاي نودب نوقابلا

 .اهب مسرلا هبش اذلو ءطوطخ اهيف دورب يهو «ةينميلا ةربحلا :اليخأ )١(

 ةيبطاشلا لئاسم ريرحت حرش ةينمألا غولب رصتخم عابضلاو )١157:7(« رشنلا ءيرزجلا نبا (0)
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 َالجَجُم ْعَمْداَو ّيَّرَبلا نع ٍفْلُحِب  هَمب ُهَمِل هَّسَحَو فق ُهَمِيَو ُهَميِقَو ١

 (ام) يهو ءاهلاب ةسمخلا ظافلألا هذه ىلع هنع فالخب ريثك نبا نع يزبلا فقو

 « اهر نم نأ مف » :وحن ءاهيلع رجلا فرح لوخدل فلألا ةفوذحملا ةيماهفتسالا

 مل # ء[١ :أبنلا] # َنوُلَواَتي مع #* 215 :قراطلا] # َقِلْخ مِم نضل رظنَِم ال ء[۳٤ :تاعزانلا]

 . 180 :لمنلا] 4َنوُلَسْرمْلا عجن مي ةَرِظاَسف ل 14 : ةبوتلا] 4 َرُهَل تن

 . يزبلل يناثلا هجولا وهو «نوكسلاب نوقايلا فقوو

 ةفلاخمل ءاهلاب فقولا ركني نم در ىلإ (الهجم عفداو) :هلوقب مظانلا راشأو

 .فقولا ال لصولا ةين ىلع ءاهلا كرتب مسرلا نأل مسرلا

 ال ال ال



 قر
 یو9 یی ع

 یی ورد ندد سصكش»
ww-moswarat.con 

 ةفاضإلا تاءاي يف مهبهاذم باب ١-

oًالكشتف ٍلوصألا سفن ْنِم ىه امو ةفاضإ ءاي لغفلا مالب تيلو ١- و 0 مب ھه 2 3 2 00 4  
 ت و

 جرخف «هلوصأ نم تسيل طظفللا ىلع ةدئاز ءاي اهنأو .ةفاضإلا ءاي نييبتب أدب

 .[۲۹ :لمنلا] 4كِإ َيِقلأ# :وحن امسا وأ تناك ًالعف ةملكلا مال نوكت يتلا ءايلا كلذب

 ال ىتلا ةمهبملا ءامسألا رخآ ىف نوكت ىتلا ءايلاو ء[۱۷۸ :فارعألا] € َىِدَتْمَمْلا وهف

 . (يتلا#و #يذلا# لثم نزوت

 َدلَخْدَم ٍفاَكلاو ِءاَهلل ىرُي هيل 2 اَم لك ٍفاَكلاو ِءاَهلاَك اهتکلو ٣

 اهنع ءانغتسالا حصي «ةدئاز اهنوك يف فاكلاو ءاهلاك اهنأ ةفاضإلا ءاي فرعتو

 اهلادبإ ةحص مدعل ةفاضإ ءاي تسيل ًالثم «يردأ# ءايف «ءاهلاب وأ فاكلاب اهلادبإو

 . كرجأو هرجأ :لوقت نأ زاوجل ةفاضإ ءاي اهنإف 4يرجأ# ءاي امأ ءءاهلاب وأ فاكلاب

 ًالّمْحُم هيكخأ موَقلا بلخ نيتنثو ةَفيِنُم رشعو ءاي ين ْئَتئام يفر كر

 «ءاي ةرشع اتنثاو ناتئم :ةعبسلا ءارقلا نيب اهيف فلتخملا ةفاضإلا تاءاي ددع

 مسقتو «ةروس لک رخآ يف ةلصفم اهركذيس ثيح «ةلمجم بابلا اذه يف اهركذيس

 عطق ةزمه اهدعب نوكي نأ :ماسقأ ةتس ىلإ اهدعب عقاولا فرحلا بسح ةفاضإلا تاءاي

 سيل وأ اهنودب وأ فيرعتلا مالب ةنرتقم لصو ةزمه وأ ةروسكم وأ ةمومضم وأ ةحوتفم

 .ةزمه اهدعب

 ام اهنم ءاي (555) اهددعو ءاهيلع قفتملا ةفاضإلا تاءاي ىلإ مظانلا رشي ملو

 ةفاضإلا تاءاي يف ءارقلا فالخ سيلف '"هحتف ىلع قفتا ام اهنمو «هنوكس ىلع قفتا

 .اهنم فالخلا هيف درو اميف ًاروصحم لب تاءايلا عيمج ًالماش

 امس

Bolم  oloهوس م م 07 ےک و یس  i4هي  

 . ٥ص «ةءاضإإلا «عابضلا 232(

١ ١8 



 ءاي نوعستو عست اهددعو «ةحوتفم عطق ةزمه اهدعب عقو يتلا تاءايلا نايبب أدب

 وأ مهضعب اهحتفي ملف اهنم ينثتسا ام الإ اهحتفب ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق

 .يتأيس ام ىلع ءاهحتف يف نورخآ ءارق مهكراش

 :فارعألا] )ل ْرظنأ فرأ :  يهو ءظافلألا هذه يف ءايلا ةعبسلا ءارقلا نكسأ

[Né4 يوَساطَرِص َكِدَْحَأ متا » «[49 :ةبوتلا] 4 أولت ِةَنَئِفْلا ف الأ ينك الو ل  

 مظانلا ركذ امنإو ٤۷[« :دوه] نير درسا ني نگ َنْمَحْرَتو يل رَ اللو 8 [8 : ميرم]

 عستلا عضاوملا عم ةلخاد اهنأ مهوتي الل نهناكسإ ىلع قافتالا عم تاملكلا هذه

 مدع حضتا يأ (الج دقلو) :هلوقف ءاهدعب ةحوتفم عطق ةزمه عوقول نيعستلاو

 . فالخلا عضاوم يف اهلوخد

 الطه داج اَعَم ينعز او ٌءاَوَد اهحتف ينوركذا ينوعڏاو َّينوُرذ 3 270 ع ا اک هت نوكأ ااو كن لك

 م وَ

 4 كل بح َبِجَتْسَأ نودا لو ۲١[ :رفاغ] سوم لتفأ ورد # : : يف ءايلا ريثك نبا حتف

 .ناكسإلاب نيقابلا ةءارق نوكتف [ :ةرقبلا] 4کآ نورا زود #و 5٠١[ :رفاغ]

 ١١[ :فاقحألا 2١9 :لمنلا] # تكلتمقن بلحم عن ن رك نأ غزوا # يف ءايلا يزبلاو شرو حتفو

 .امهيف ءايلا ناكسإب نيقابلا ةءارق نوكتف

eت 2 ر ر .٠ ت 2 هس 7  

 الخ ناَمث يرضبللو ُهْنَعَو عفاتل يليبس ُهْعَم ينوليل ۷

 الثَمَت ينوُدَو يل رسيو يِقْيَضَو اهب يلو ٍنآلَوألا ينإ فشويب ل

 الك ِناَمئا اهب يّتكلو اَماَده  ْثَمَح ذا ٌعَبْرَأَو يل ْلَعْجا يف ٍناَءاَيَو -4

oتھ 2 ت .٠ 5 و 0 - مس وع 7 هر  

 الّصْوأ هيدا َدوُه يف نرطف لقو ومكارأ ينإ َدوُه يف لقو يِتْحَتَو ٠-

 .ريزغلا رطملا وهو لطاه عمج :الطه )١(



^ 

 لإ رعد يبس وزه طو 016٠ : لسا 4راا رك نوال : يف ءايلا عفان حتف
 . نوقابلا اهنكسو ٠١8[ :فسوي] أ

 امهو hê : فسوي] # نيرا نإ # : يه تاءاي ّينامث ورمع وبأو عفان حتفو

 ڈیز لج کنم سلا نيم يص يف و 01٠١0 :فسوي] « يأ يل ندا ىح لو اهيف نالوألا

 لعجأ #و ۲° :فيكلا] جي وأ فو مد نم #و ل1155 :هط] « ىرْمَأ ل رسو و IVA : دوه]

 . تاءايلا هذه نوقابلا نكسو ٠١[ :ميرمو ١ :نارمع لآ] یا

 ۲۹ :دره]  رکنرا تْوكلو » :يه تاءاي عبرأ يزبلاو ورمع وبأو عفان حتفو

 :دوه] رب مكحرأ إلو 015١ :فرخزلا] ورضي الفأ حت نم و ۲١[« :فاقحألاو

 . عبرألا تاءايلا هذه نوقابلا نكسو 4

 نوقابلا اهنكسو 0١[ :دوه] #القأ نَرَطَف 9 ءاي عفانو يزبلا حتفو

 2 و م 2 2 يم رح و

 الصو ينورمات مع ا ينترشح يننادعت مقيم مرح يننزخيَو ١

 ا : يهو تيبلا يف ةروكذملا ظافلألا يف ءايلا ريثك نباو عفان عف

 بر لاق لو «[۱۷ :فاقحألا] 4 يع نأ أ َقنِاَدِعَبَأ 8و 1١[0 :فسوي] © ءوي ْأوُبَهْدَت نأ

 ۲٠٤ :رمزلا7 4 هك أ ةا قوتمأك کا نكت لق و :هط] 4 عَ قرح
 .نوقابلا اهنکسو

 ل
 العلا ُرَفن يِمَم وفك اَمَس لعل یول امس يِلاَمَو ئلوَم امس يِطْمَرَأ ١

 7 0 1 حل 7 3
 ًالَموُم َقَفاَو فلخلاب ِهرُد ىلإ ُةتْسُح ىدنع للا تختو ُداَمِع ٠

 ةحوتفملا عطقلا ةزمه لبق ءايلا نوحتفي نيذلا ةثالثلا ًءارقلا قفاو ظافلألا هذه يف

 .ناوكذ نبا [۹۲ :دوه] مج ٌرَعَأ طرأ » يف ءايلا حتف ىلع مهقفاوف «مهديغ

 مهقفاوو «ماشه 4١[ :رفاغ] 4 موعدا حل ام مرمر 4 # ءاي حتف ىلع مهقفاوو

 :فسوي] « سياتل ىلإ نأ ل : : يه عضاوم ةتس يف (يلعل# ءاي حتف ىلع رماع نب

e Coنونمؤملا] كر امف الص لَم لل «[۲۹ :صصقلاو ٠١ :هط] : 
 و €

  o1:رفاغ] )بسأل ٌملَبَأ َلَمَل » «[۳۸ :صصقلا] «مِيْطَأ لسن ٦]

۷۹ 



 وأ َىعَم نمو © AT] : ةبوتلا] ادب یم ل ءاي حتف ىلع صفحو رماع نيا مهقفاوو

 .[ 34 : كلملا] اتمر

 «فالخلا اذه عيزوت ريثك نبال هب ءورقملاو «هنع فالخب ريثك نباو ورمع وبأو عفان

 . لبنقل حتفلاو «يزبلل نيكستلاف

 ج ۱

 OZ) 4 س 0 1 هي o 2 o همس .ولردم
 الرَعَت ام ئوس مکح يلوأ حتفب وزمه رشک عم نيسمخ عم ناتنثو 65

 اهيف فلتخملا تاءايلا ددعو «ةروسكم عطق ةزمه لبق ةعقاولا تاءايلا ىلإ لقتنا

 لصألا اذه تفلاخ عضاوم الإ ورمع وبأو عفان اهحتف «نوسمخو ناتنثا مسقلا اذه نم

 دحأ وأ ورمع وبأ وأ عفان اهحتف كرت وأ ءورمع يبأو عفانل ةفاضإ ءارقلا ضعب اهحتفف

 .امهييوار

/ 

 "واما حتفلاب ءا ْنِإ مدعي امو ِمَبْعَلَو ىدابع ىراَصنأو ىتاتي 16

 م

 مس 0100

 :۷١[« رجحلا]4َياِعَف رك نإ نات الوحل ال : يهو ظافلألا هذه نم ءايلا عفان حتف

 :ءارعشلا] ركن داعي رت نأ لو ١4[0 :فصلاو 57 :نارمع لآ] 5 ّلِإ ةئكراتصتأ نم لو

 كلذو ا ءاَسنِإ # اهدعب يتلا ءايلاو 2178 : ص1 « نبدأ يوي لإ ىع َكّيلع َنإَو الو ۲

 نإ تندم س #و 54[2 :فهكلا] ام ها اس نإ فدجَسَس » يف *فّدِحَتَسال ظفل يف

 : تافاصلا] يري َنِم لآ اک نإ دج و ۲۲۷ : صصقلا] € َنيِحديجَصلا نم لآ ءا

 ك ١
2 

 ,TI) ره رس » ع 7 هس ع 01 ساق وسل ي و 5
 الملا يفاو اسك لصأ يلْسُر يفو ىمح يلوا نع يدي شرو يتوخإ يفو اك

 .زيمتو درفت :الزعت )١(
 .مدقتملا مكحلا هيلع رجي ملف كر :المهأ (؟)

 .٠ ءاضيبلا ةفحلملا يهو ةءالم حج الملا قرف

V۲ 



 حتفو ٠٠١[ :فسوي] 0 ام اَمْل ٌفيِطَل یر َّنِإ َن

 عفان حتفو ]۸ :ةدئاملا] كيل و نم ءايلا ورمع وبأو عفانو صفح

 د 5 ۲١[. :ةلداجملا] 4رب 4 م روانا # نم ءايلا رماع نباو

۲ 
 ًالَّمَجَت 5 ٍفوُكل يِئاَبآَو يِْئاَعُد ٍةَبْحَص نيد اتكش يِرْجَأَو يَمأَو -۷

 أو نودا سال َتْلُق تنا * : . نم ءأيلا ة ةبعشو يئاسكلاو ةزمحو ريثك نبأ نكس

 ‹۵او۲۹ :دوه «۷۲ :سنوي] عقو ثيح الإ َىِرَجأ الو ١ : ةدئاملا] را نوم نم نيه

 ٤۷١[. :أبسو ٣۱۸و ٤١1و ٥٤٠و ۱۲۷و ٠١9 :ءارعشلا

 . نيعضوملا نيذه يف حتفلا باحصأ صفحو رماع نبا قفاوف

 ٦[« :حون] 4اف الإ ۍواعد ردم مل ل : نم ءايلا يئاسكلاو ةزمحو مصاع نكسو

 رماع نباو ريثك نبا قفاوف ٨۸ :فسري] € وُفَعَيَو َقَحْسِإَو ميهر وابا دلم ُتَحيأَو #و

 . نيعضوملا نيذه يف حتفلا ٌباحصأ

 ظ
 0 8 ودق دق ' سامو كر م 7

 ىلإ ينتزخ او ينزظنا َيِبَفَدَصُي مهلکو لالظ يقيفوتو ينزخو ۸

 ًالكشُم ٌمّضلاب ُرْمَهلا ايلي رشَعو ةباطخو يتوعد يَيَرُدَو 9

 أوْكْشَأ اَمَّنِإ 8 نم َءايلا لالظ نم ءاظلاب مهل زومرملا ريثك نباو نويفوكلا نكسو

 رماع نبا قفاوف [۸۸ :دوه] هلي ال قبضو امو © .[85 :فسوي] 4 لآ ل َنْرَحَو یئ

 . نيعضوملا نيذه يف حتفلا تباحصأ

 :يه نكامأ ةعست يف تدرو ظافلأ ةتس يف ءايلا ةعبسلا ءارقلا عيمج نكسو

 :صو ٠١ :رجحلاو ٠١ :فارعألا] ىلإ نرظنأ و ۳٤[« :صصقلا] € احا نإ يفَدَصُي
 ص سر ےس

 ٩ :نوقفانملا] 4 بر لجأ لإ یتا لول و  8 21٠١كيل ثني ْيإ يبرد ىف ىل ٌحِبَصأَو 4
 ل ر یک

 ٤١[. :رفاغ] «ٍر اَثلآ َلِإ وَئوُعَدَتَو $ ۳ :فسري] لإ يتوعد اَمِم #و ء[١٠ :فاقحألا]

 ظفل :هباطخو :هلوقب دارملاف ٤١[ :رفاغ] 4 . . . وعد مل سيل هلإ نتوعدت اَمَنأ مجال الو

 نينثالا عضاوملا يف ةلخاد تسيل ةتسلا ظافلألا هذهو «باطخلا ءاتب ءودبملا يننوعدت

 .اهناكسإ ىلع قفتم هذه نأل ءاهيف فلتخملا نيسمخلاو

١ 



 رشع اهددع نأ ركذف ةمومضم عطق ةزمه لبق ةعقاولا تاءايلا نييبت يف عرش مث

 . تاءاي

 قمم حّمفتل ينوثآو يِدْهَعِ مِهلُكِل نِكْشَأَو ختفاف عفان ْنَمَف ۹

 نإ ظ 0185 :نارمع لآ] ( اَهُديِعُل َنِإَو 8 :ىهو ءرشعلا تاءايلا هذه عفان حتف
 1 ر رک 5 ع

 :رمزلاو ٠١ :ماعنألا] 4تا نإ ء[١٠٠ :ةدئاملا] «مبذعَأ نا 8 ء۹٠ :ةدئاملا] در
a2س ود 5 3 4  

 4 َليكْلا ینو نا # ٥٤[« :دوه] ا دشا نإ © ء[١١٠ :فارعألا] *ٌبيِصَأ ياّذع # ١

 .[۲۷ :صصقلا] دب انب ء[۲۹ :لمنلا] 4إ ىلأ نإ © ء[09 :فسوي]

 ولاء طو 214٠ :ةرقبلا] 4 كيب فوأ ىد اوفو 8 نم ءايلا ةعبسلا ءارقلا نكسو
 . رح

 .[11 :فهكلا] ارق ِهِيَلَع عرفأ

 2 ف ف

 الغ يف َيِدُهَحَو شاف اًهْناَكْسِإَف ةرشع ٌعَبْرَأ ٍفيرغتلل مآللا يفو ١-

 «فيرعتلا مال عم لصو ةزمه لبق ةعقاولا ءايلا وهو عبارلا مسقلا يف عرش

 ءايلا نيكست ىلع صفح هقفاوو «ةزمح اهنكس ءاهنم ءاي ةرشع عبرأ يف ءارقلا فلتخا

 ٠٠١[. :ةرقبلا] #نييللتلآ ىدَهَعُلاَتياَلَلاَم # يف

 ف فل شاد ح شاك و

 ارم حاق امك يايا َعاَش ىج الا يو ًآَعْرَش ناک يدابعل لو 5

 ميهاربإ] «ْاُمَماَم لأ یدال لق # نم ءايلا ىئاسكلاو ةزمحو رماع نبا نكسو

 نأ قدا # وهو يدابع ظفل نم ىدانملا ىئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأ نكسو ١

 أوئماءَنِيِلأ داب 8 امأ 10+ : رمزلا] «اوفَرتَأ نیلا یوایک لو ء[5+ :توبكتعلا] ارم

 . فحصملا يف هئاي مسر مدعل هيف فالخ الف 1٠١ :رمزلا] كراو أ

 :فارعألا] 4 تورك َنِذَلا قيء نع ُفِرْصْأَس 8 نم ءايلا ة ةزمحو رماع نبا نكسو

 . هبيطب هلزنم حاف امك ةناصحلاب رهتشا نصح اهنإ :هلوقب ةءارقلا حدمو 7

 .كيلع ًالفقم ناك ملعلا نم ًاباب ّمتفتل ْمَّلعَت يأ :الفقم حتفتل )١(

V€ 



 الحلا َيِتاَيآ ٍناَتآ يذلا ىَبَرَو يِئَداَرَأ يِدْهَعَو ُدُدْعا يِدابِع ضخم ۳

 المك ٍفاَرْغالا يف ير اينالا َعَم 2 يِنَسَم َداَص يفو اهني يِنَكَلْمَآَو -

 ةزمه لبق ةعقاولا ءايلل ةرشع عبرألا عضاوملا نيتيبلا نيذه يف مظانلا رصح

 *«يدابع# ظفل يف اهنم ةسمخف ءءارقلا اهيف فلتخا يتلاو فيرعتلا مال عم لصولا

 :ءايبنألا] * تروخينصلا ىدا :امه ناعضوم يقبو ءاهنم ةثالث ركذ قبس دقو

 يوللا ىِرْهَع ظفل يف ةسداسلا ءايلاو 211+ :أبس]  رركشلا یوا و هد

 َلاَقْدِإ ا :يف ةنماثلاو ء[۳۸ :رمزلا] 4 رسي هلأ يدارأ نإ # يف ةعباسلاو «هركذ قبس دقو
 نيب ىلمجو بتلا لتا # : يف ةعساتلاو ]۲٠۸[« 4 تیمْيَو ءيحُي ىلا ؛ قر مهر

 ناكني نزلا تبا ْنَع ُفِرَصأَس » : يف ةرشاعلاو ۳١[« :ميرم]

 «[۲۸ :كلملا] 4 انمي ّوأ ىب نَمَو لآ قكلهأ نإ رشا لق # : : يف ةرشع ةيداحلاو 7

 نسم نأ # : يف ةرشع ةثلاثلاو 4١[« :ص] 4 ُنطِيَّشلأ ََسَم نأ # :يف ةرشع ةيناثلاو
 ا ا ییا ےس ےس ی ےس

 "ورح فارعألا] # . . . شحيم ير مرحاشإ لف ا يف ةريخألاو AY] :ءايبنألا] © . . . يملا

 «ءارقلا نم ددع اهضعب نيكست ىلع هقفاوو ءاهلك اهنكس ةزمح نأ قبس دقو

 .ًافقو اهتبثيو ءاهدعب نكاسلا عوقول ًالصو اهفذحي هنإف ءايلا نيكستب أرق نمو

 :فارعألا] 4 ضر ف دو

 لن يي فح ينإ عم يا ْمُهْحْنْنَو ادزف ٍلضَولا ٍرْمَهِب ْعْيَسَو 6
 اهددعو فيرا مل فود لصو زعم لق عقارا الا رمو مالا سل اذه

 ٠٤٤١[ :فارعألا] 4َكَتيمطَصآ نإ #و ء[70-81 :هط] 4دا 2: ین : : يه تا ءاي عبس

 .هدحو ورمع وبأ اهحتف [۲۷:ناقرفلا] تدفن نني او «ورمع وبأو ريثك نبا امهحتف

 د امس ه ا امس امس

 الو ُهوفص اَمَس يِدْعَب يدش ديم اًضّرلا ّيمْؤق امس يركذ اَمَس يسفنو ۲

 :هط] € َبَهْذَأ 45 ىيْقَتِل كتعتطصاو » يف ءايلا ورمع وبأو ريثك نباو عفان حتفو

 ءايلا يزبلاو ورمع وبأو عفان حتفو 41-0148 :هط] اذا < 3 یرگذ فاين الو و ١

 وبأو ريثك نباو عفان حتفو ه5 :ناقرفلا] €. . . اوا رد برب لوسرلا لاقو # يف

 ٦] : فصلا] مل :ةقنأ ىب نل : ىف ءايلا 5 ةبعشو ورمع

\Vo 



 ه واو ل هي 7 هاو ر
 مهفلخ نيئالث يف زمه ريغ ْعَمَو “۷

 JK) ع o هو 3

 لوح حتفلاو فلخل اب ءىج َياَيْحَمو

 نيثالث يف ءارقلا فلتخا «ةزمه اهدعب سيل يتلا ءايلا وهو سداسلا مسقلا اذه

 هجولاو «هنع فالخب شروو نولاق اهنكس 1١7[ :ماعنألا] *َىاَيْحَو # :ىه ءاهنم ءاي

 . نيقابلاك اهحتف هل ىناثلا

C&C 
  (oس

6> 
 مع ®)

 0 3 2 ر ی o2 و هے ر همر

 الفحيل الضأ دغ اوسو یول نع حونب يبو يِهْجَو الغ معو ٨۸-
 و لک

 ٠١[« :نارمع لآ] © هلل هجو ُتنَلَنأ :يف ءايلا صفحو رماع نباو عفان حتف

 ]4¥ :ماعنألا] #3. . . ىّإِل ىهَجَو ٌتْهَجَو و

 حتفو 0118 :حون] 4 اًِهْؤُم تيب لحد نمو :يف ءايلا ماشهو صفح حتفو
 ۲١[. :جحلاو ٠٠١ :ةرقبلا] *نيفِياطال یب # : يف ءايلا ماشهو عفانو صفح

 ! ل اها ع د

 الخلا هَل ٍفلُخب واه ْنَع نيد يلو  اوُنَوَد يارو نم يِئاَكَرُش ْمَمَو 4

 ء[407 :تلصف] كند اراق ىوآكسيرُش نأ مبدا موو 8 يف ءايلا ريثك نبا حتفو

 .[ :ميرم] «اَرِقاَع آرم ٍتناَكحَو ى ارو نم #

 ١[. :نورقاكلا] نيد لو # : هنع فالخب يزبلاو عفانو ماشهو صفح حتفو

 ن ر ل د أ

 (70ج جو moe سا مكرم عل هاو 7 اا نشد
 "القوت َقاَر ْنَمِل مد يلام لْمّتلا يِفَو رماع نبا يطارص يضْرَأ تأ يتامم كرما

 َّنِإ# :يف ءايلا رماع نبا حتفو [177 :ماعنألا] هلل قاَمَمَو 9 :يف ءايلا عفان حتف
 | مشن ١ ه7“ ماسال ¢ 4-0 24 ىلع 0 ناو .ِ ١ دم 55
 نب حقو ]°۷ :ماعن ] اميقمسم 2ص دله ناو 0٦] : توپکنعلا] هعسو ضر

 ۲١[. :لمنلا] َدُهَذَهْلَأ ىرأ ال لام # مصاعو يئاسكلاو ماشهو ريثك

 .ّيطعأ :لوخ )١(
 .كوحن افص نمل ًايطعم نك يأ ؛ًءاطع :الفونو ءاَفَص : قار )١(

۱۷٦ 



 ج ع 4
 و2

 الج ْنَع ِناَّنلا ُةّلّظلاو المت ِناَمَن يعَم ْعَم نتا يل ناك اَم ٌةّجْعَن و ١

le م“ 

 : ص ] 4 مع ْنِم يل اک امو ء[۲۳ : ص ] © ةو هج لو # : یف ءايلا صفح حتف
 ۾ رش ر ر س

 : عضاوم ةينامث يف (يعم) ءاي 5 YY] :ميهاربإ] نطل نم مکی یل ناک اَمَو $ 8

 اص يعملو «[1۳ :ةبوتلا] € اودع ىم و 106[0 :فارعألا] 4 َليِةررَسِإ نب ىم لساف »

 # قر یمن و ۲٤[« :ءايبنألا] ل نم ذو جم نم رد مو «[ا/هو ۷۲و ٦۷ :فهكلا] ةثالث

 .[*4 : صصقلا] حيفا در ىم ُهْلِسْرَأَف و «[1؟ :ءارعشلا]

 وهو CTIA :ءارعشلا] 4 مومل نم یم مو نيو * : يف ءايلا شروو صفح حتفو

 .اهيف ظفللا اذه دورول ةلظلا : مظانلا اهامسو «ةروسلا يف يناثلا عضوملا

 د =

 )07 قت ر e 2 ج ل وو ك ب ةمر 3
 الد ركاش نع ف او فص ّيدابع ايو اج يب اونمؤي يل اونموت عمو ۲

 .٠ 8 .٠ e ی
 سه . ر

 مهمل اونيو و 015١ :ناخدلا] (فنولزاعاق ىب اونْؤن ل نإَو # : يف ءايلا شرو حتف

 ۰ .[181 :ةرقبلا] 4تكروُدُشَرَي

 صفح :هنم ءايلا فذحو «[1۸ :فرخزلا] *#  fاع ف 7 وح ال ٍداَبِحَي # ءاي ةبعش حتفو

 راشأو «فحاصملا ضعب يف ةفوذحم ءايلا يأ يهو «ريثك نباو يئاسكلاو ةزمحو

 اهتبثأو ءاهتابثإ نم حصفأ ءادنلا اي فذح نأل (الد) ظفلب مهبهذم ةوق ىلإ مظانلا

 .رماع ¿ن نباو ورمع وبأو عفان مهو نوقابلا ةنكاس ًافقوو ًالصو

 ب

 ًالمكتن نكس نسي يف َيِلاَمَو | ْمِهِصْفَحَو شدول اهيف يلو ځو ٣۳

 لامر ءاي ةزمح نكسو [18 :هط] «رْخأ برام اف و # ءاي صفحو شرو حتف

 . ةفاضإلا تاءاي يف فالخلا عضاوم ركذ لمك هبو ۲١[ :سي] 4نَرطَف ىلا دعا ال

 ال ال ال

 .ىألم هولد جرخأ :الد )١(

¥۷ 



 (”دئاوزلا تاءاي باب "7

 م ار ےک 7
 ًالْرْعَم ٍفحاَصَملا طخ ْنَع نك نل ًادِئاَوَر ىّمَسُت ِتاَءاَي َكَنوُدَو ا

 ةوالتلا دنع تبثت يهف فحصملا طخ ىلع ةدئازلا ةفرطتملا ءايلا يه ةدئازلا ءايلا

 ةعبرأ نم ةفاضإلا تاءاي نيبو اهنيب قرفلاو ةدئاز تيمس كلذلو «مسرلا دنع فذحتو

 : هجوأ

 رسي وحن لاعفألا يفو «عادلاو راوجلا لثم ءامسألا يف نوكت دئاوزلا تاءايلا ١

 ءامسألا يف نوكت اهنإف ةفاضإلا تاءاي فالخب فورحلا يف نوكت الو «تأيو

 .فورحلاو لاعفألاو

 .ًامسر ةتباث يهف ةفاضإلا تاءاي امأ ًامسر ةفوذحم دئاوزلا تاءايلا ١

 تاءاي يف امإ تابثإلاو فذحلا نيب رئاد ءارقلا دنع دئاوزلا تاءاي يف فالخلا - ۳

 .ناكسإلاو حتفلا نيبف ةفاضإلا

 نوكت دقو رسيو دانملاو عادلا لثم ةملكلا ةينب نم ةيلصأ نوكت دتاوزلا تاءايلا - ٤

 :ريذنو ديعو لثم ةملكلا ةينب ىلع ةدئاز

 . ةملكلا ةينب ىلع ةدئاز الإ نوكت الف ةفاضإلا تاءاي امأ

 .مزلاو ذخ :(كنود) ىنعمو

 مسر نع ةلوزعم تناك اهنأ :(الزعم فحاصملا طخ نع نك نأل) ىنعمو

 .بتكت ملف فحصملا

 ل د

 الّمَك ُةْرْمَح لئّتلا ىلوُأَو ٍفْلُخِب ًامِمِاَوَل ارد نْيَلاحلا يف تُو ١

 : ا! شا ح
 القاف ٍنانثاَو َنوُتِس اهتلْمُجو  ُهُمامِإ روکش ُداَمَح ٍلضولا يفو *

 .ةيلهألا ءاقرزلا ةعماج «ةعيرشلا ةيلك ءةاضقلا حلفم دمحم دمحأ .د تايبألا هذه حرش (1)

١74 



 لاحو فقولا لاح ىف اهتبثا فحصملا طخ ىلع ةدئازلا ءايلا هذه نأ ىنعملا

 ًالصو اهتابثإ هنع ىور يأ هنع فالخب ماشهو «هنع فالخ الب ريثك نبا ًاعم لصولا

 ءايلا هذه تابثإ وه هب لومعملا حيحصلا نكلو ًافقوو ًالصو اهفذح هنع ىورو ًافقوو
 ١6[. :فارعألا] الف نوديك يث يه ةدحاو ءاي الإ ماشهل سيلو ًالصوو ًافقو هنع

 ٌالصو اهتبثأ چ لامب ِنَنودوتأ» يهو لمنلا ةروس نم ىلوألا ءايلا ةزمح تيثأو

 .ًافقوو

 ورمع وبأ فقولا دنع اهفذحو طقف لصولا لاح يف ةدئازلا تاءايلا تبثأو

 . عفانو يئاسكلاو ةزمحو

 . ءاي نوتسو نانثا وه دئاوزلا تاءايلا ددع نأ ىلإ راشأو

 لو يسّمَلَعُت نأ ْعَم ْنَيِتْؤُي نيو هي ٍدانُمْلا راوَجلا عادلا ىلإ يرق
 ر امس

dc2 5 9 0 .٠ .٠ و ع 5 -  

 ب ىح اه اح ج ف امس

 الب مَع مُكِدَمَأ ينوي يفو وذ ولُخ تج يف يناعذو امس 5
 ح ج ھه ف امس

 الخ ىَنَج َكاَه عادلا ٌعْدَيَو ًاقيرف امس ينتودمت ْمُهْنَع ينّرت نإو ۷

 ًافقوو لصو ريثك نبا اهتبثأو طقف لصولا لاح تاءاي عست ورمع وبأو عفان تبثأ
 ظ هو

 ١ :رجفلا] رسا للو ٤[.

 .[۸ : رمقلا] تورك لون عادلا َلِإَنيِوِطْهُم ا - ۲
 .[۳۲ :ىروشلا] 4 مالا رحبلا يف راول هيا نمو أل ۳

 ٤ - :ق] بيرق نام نامل داب موي عيسا ا 4١[.
 .[؟4 :فهكلا] «ادّشر اذه نم برفال فر نِ نأ وسع لقو 3 - ٥ 4 نيس ےس ص چ صر ت 1 402 مسا سس عه

 4١[. :فهكلا] 4ك نم ارْيَكح نوب نأ ير یف # - ١
 رەت رو و ر دو

 .[55 :فهكلا] اشر َتَمَلْع امم نِمّلعَت نأ جلع كعبتأ له # -

1,78 



 م 1

 .[17 :ءارسإلا] «ٍةَسيقْلا موي لإ نترخأ نول آف _ ۸

 ريثك نبا امهتبثأو «طقف لصولا لاح نيءاي يئاسكلاو ورمع وبأو عفان تبثأو

 :امهو فقولاو لصولا لاح

 ١ :فهكلا] كاَضَصَقاهراَناَ هادئا اخ ان ل9 14[.

 -  :دره] دوسر س رمن نذار ال ق لڪ ت ال ايمو ٠١6[.

 لاح ]4 ° : ميهاربإ] © ءاعد لسو امير 00 ءاي ورمع وبأو شروو ةزمح تبثأو

 .ًافقوو ًالصو يزبلا اهتبثأو طقف لصولا

 :رفاغ] 4 داسا ليس مڪر نوغيَتآ موم ءاي ورمع وبأو نولاق تبثأو

 لاح ريثك نبا هتبثأ امنيب طقف لصولا لاح ء[۳۹ :فهكلا] 4 نق أنَ ٍنَرََت نإ 8 ۸

 . فقولاو لصولا

 اهتبثأو « طف ٌداصو T7] :لمنلا] لاب نود لاق 00 ءاي ورمع وبأو عفان تىئاو

 لمنلا ىلوأو) :هلوقب مظانلا اهيلإ راشأ يتلا يهو ءًافقوو ًالصو ريثك نباو ةزمح

 ٌدلصو [1 :رمقلا] 4رڪن ریس لل عادلا عَ موي # ءاي ورمع وبأو شرو تبثأو

 .ًافقوو ًالصو نيلاحلا يف يزبلا اهتبثأو «طقف

 د

 َاليْنق قفاو نيهُجَولاب ٍفقَّولا يفو ةنايَرَج اَنَد يداولاب رجفلا ىفو 4

 لاح شرو «14 :رجفلا] © اولاب َرْخَصلأ اوباج نيرا دوم # ريثك نباو شرو تبثأ

 وهو رخآ هجو فقولا لاح هل لبنق نكلو ءًافقوو ًالصو ريثك نباو ءطقف لصولا

 ءًافقوو ًالصو اهتبثي يزبلاو ًافقو اهفذحيو ًالصو اهتبثي ًاشرو نأ لصاحلاف فذحلا

 .ًافقو فذحلاو تابثإلا هلو «ًلصو اهتبثي لبنقو

 مب

 ها
 الدغأ دع ينزاملل امُهْنْدَحَو ىدَه ذإ نسناَمآ ُهَْعَم ىنمّركأو -۹

 لفل



 طع
 3 5-52 مَ ماد ر سس ل ر

 25: نه قر وقي # ءايو 1٠5 : رجفلا] € امو د ن نمرْكأ تور لوقيف # ءاي تبثأ

 امهيفو فقولاو لصولا لاحف يزبلا امأ .طقف لصولا لاح عفان تبثأ ١١[ :رجفلا]

 وه لدعألاو رهشألاو ىلوألاو فذحلاو تابثإلا نيب لصولا لاح يرصبلا نع فالخ

 .هل امهفذح يف فالخ الف هل فقولا لاح امأ امهفذح

 92 عر ّح 5 0 2 1 20 - 2

 الع الخ نيب قولا فالخو ىّمِح يلوأ ْنَع ُحَمفُيَو يناتآ ٍلْمَتلا يفو ٠-

 هلا ءنَئاَءآَمَه # : ىلاعت هلوق يف «نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل ةحوتفم ءايلا تبثأ

 شروف فقولا دنع امأ «لصولا لاح ورمع وبأو عفانو صفح لمنلا ةروس يف ريح

 ناهجولا مهنع ىورف صفحو ورمع يبأو نولاق نع فلتخاو «هتدعاقك اهفذحب فقي

 ءادألا يف مدقملاو «(ناتاء) نونلا نوكسب فقولاو اهفذح وأ (يناتاء) ةنكاس تابئإلا

 . ةثالثلل تابثإلا وه

 الح وُخأ تختو اًرْسإلا ٍدَبْهُملا يفو امُهاتَج قح دابْلأ باوجلاک عمو ١ 7 527 ع ؛

 لا ح
 ًالَّمْخُيل ّجَح ٍفاَرْغألا يف نوديكو اَمُهْنَع َنارْمِع لآ يف ْنَعَبَتا يفو -۲

 مج ويراوح ياش ةوه ينو | ُهَّلَع تشوي ينونؤُو ټل ٣ ج حح قح 1
 تكلا # يفو [1 :أبس] تيسر رود و باو اک ناقجو # يف ًاكلصو ءايلا تبثأ
 ےس ج حس د

 .ريثك نبا ًالصوو ًافقو نيلاحلا يف امهتبثأو شروو ورمع وبأ ٠١[ :جحلا] نمو ٍرابلاو هيف

 : يف ًافقو اهفذح عم ًالصو ءايلا ورمع وبأو عفان تبثأو

 .[۹۷ :ءارسإلا] © ُرَمَْهَمْلا وهف هللا دهم نمو ## - ١

 .[17 :فهكلا] «ديهَمْلأ وهف هلآ رَبي نم # - ؟
 هاش س ص سر

 ° : نارمع لآ] 4لو ْنَعَبَتأ ِنَمَو هلل یهو تاس لعق # _ ۳

 يف اهيلت يتلا يهو ءارسإلا ةروس تحت يتلا ةروسلا يأ (ثحت) ةملكب دارملاو

 . فهكل | ةروس يهو فحصمل ا
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 ءايلا تبثأ دقف ١45[ :فارعألا] نوط الف نوُديك من » :ىلاعت هلوق يف ءايلا امأ

 فلخلاو «ماشه ًافقوو ًالصو ءايلا تبثأو «فقولا دنع اهفذحو ورمع وبأ ًالصو اهيف

 ىف تابثإلا ريغب هل أرقي نأ ىغبني ال هنأ ىلع اوصنو نوققحملا هدر ىبطاشلا هركذ يذلا

 ۰ ۰ .ةييطاشلا قيرط نم نيلاحلا
 اهتبثأ دقف ٠١[ : فسوي] لآ م اًقشوم نونو ىح # :ىلاعت هلوق يف يتلا ءايلا امأو

 .ريثك نبا ًافقوو ًالصو اهتبثأو «فقولا دنع اهفذحو ورمع وبأ الصو

 شرو اهتبثأ [11 :دوه] 4 اع وب كَل تل ام نل الف ل : ىلاعت هلوق يف يتلا ءايلاو

 .ًافقو اهافذحو ًالصو ورمع وبأو

 َالْلَعُم حيحّصلاَك ىفاو فشوُيب اکر يقي نمو ينوفاخو ةْنَعو 16

 :ىهو فقولا لاح اهفذحو لصولا لاح تسلا تاءايلا هذه تبثأ ورمع ابأ نأ ىنعملا

 .دوه ةروس ىلع ةدئاع (اهيف) ةملكو كلام : :دوه] «ََِيَص يف نور الو ل - ١

 .[۲۲ :ميهاربإ] ل ني نوڪ رٿا امي ترفڪ نإ ۾ ٣

 8١[. :ماعنألا] فاح و نده َدَقَو ولآ یف نوختا لاک #8 - ©

 ١۹۷[. :ةرقبلا] «بتلألا يأتين ناو

 ]64 :ةدئاملا] < اليل امك ى قا اور الوب وشخاو # 6

 .[۱۷۵ :نارمع لآ ] 4َنينِمْؤُم مك نإ ِنوُفاَحَو موه احن الف 9# - ٦

 لبنق اهيف ءايلا تبثأ دقف ٠١ فموي ( صيد نتي نإ ل :ىلاعت هلوق امأ

 فرح دوجوب التعم يأ اللعم هلوقو ‹ حيحصلا لعفلا ءيجمك فذح ريغ نم رخآلا

 .ءايلا وهو هرخآ ىف ةلعلا

 ب د د
 ص

 ج 8

 ًالَهجج ٍفلُخلاب هيغاب اَرَد ٍداَنَس لاو ٍقالّشلاو ُهُرُد يِلاَمَتُملا يفو ١-
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 : ىلاعت هلوق يف ًافقوو ًالصو ءايلا ريثك نبا تبثأ

 .[9 :دعرلا] 4لاعتملا ريبكحلا ٍةَرْبَّشلأَو بيلا مدع # -

 .[15 :رفاغ] 4 نالا موردا ١#

 . 07 :رفاغ] راسلا مود کک فاح ا مومو ال - ۳
2 

 . (دانتلا)و (قالتلا) يف ًافقو اهفذحو ًالصو اهتبثأ دقف شرو امأ

 ال نوققحملا ربخأ امك وهف نولاقل هللا همحر  يبطاشلا هركذ يذلا فالخلا امأ

 يف ًالصوو ًافقو نيلاحلا يف ءايلا فذح وه دحاو هجو نولاقل لب «هب ذخألا يغبني

 ۰ . هب أرقي الف هنع ذاش اهتابثإ هجوو (دانتلا)و (قالتلا)

 00 جا ع
 الش علا نع ٍنولاقل اَسْيِلَو ينج الح يناَعَد يعاّدلا َةَوْعَد عمو -۷

 ٍناَعَد اد ِعَّذلأ َةَوْعَد بيجا :ىلاعت هلوق يف ءاي شروو ورمع وبأ تبثأ هام محام هلع 0

 .امهفذحب نافقيو ًالصو [187 :ةرقبلا] «ًأوُمِحَتَسَسْلُ

 فذحلاو ًالصو نيهجولا زاوج حجارلاو .ًالصو امهيف هنع فلتخا دقف نولاق امأ

 قيرط نم دري مل نولاقل ءايلا تابثإ نأ يأ (البس رْعلا نع نولاقل اسيلو) ىنعمو ًافقو
 هنع فالخلا يفن دارأ ولو «مهنم ةرهش لقأ ةمئأ نع درو هنكلو نيروهشملا ةمئألا

 . هنع نيلوقنم اسيل لاقل
 ت ص

 وق 2 2 ٣ so الج يرّذت ٌهَّنِس ةتس 7 نوازا

 ١6 ومجرت نيدّرت مث شرَول يريذن ٨۸-

 وبذكي نوذقتي ثالث ىديعو 48
١6 

 نم دحأ يتاينإ يف هكراشي مل دلو ءاي ةرشع عست تبثأ ًاشرو نأ انه ىنعملا

 : يهو ةعبسلا

 ١۷[. :كلملا] رو تك هرات -

 .[05 :تافاصلا] وکو د نويل تدك ن #۲

 ]¥ .داعدلا] ور تارک ر ا ١

 نإَو ©
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 ۔[۳۹ ٣۷ ۳۰ ک۱ ۵۸ نك :رمقلا] رنو كاَذَعط ه
 ٦ - # :ميهاربإ] دعو ٌفاَحو ٠٤[.

 .[14 :ّق] دعوى # ۷

 .اهيلإ راشأ يتلا ثالثلا عضاوملا يهو [40 :ق) ريع فان نس نامر ۸ - 
 ٩ _ :سي] 4نوُدَقْ او ایس مهم ی ننال 17[.

 دييقت ةيآلا يفو ٠١-۳٠[. :صصقلا] (كَدّضَع ُدْشَنَس لاق ي توبي نأ فات نل ط ٠-
 . لاق اهدعب يتلا نوبذكي يأ (لاق) ديقب اهل

 ١١ :جحلا] عضاوم عبرأ يف < ربكت اَ تيم ٤٤(٠ :رطاف] ء[١٤ :ابس] :5[:
 .اهفذحب نوفقي ةعبسلا ءارقلاو «يآلا سوؤر يف تعقو اهعيمجو ۸ :كلملا]

 7 َح ي 1 7

 العلا ِفْرْخَّرلا يف ّجحَح يِنوُمَئاوَو أدي ًانكاَس فق ختا ٍداَبِع ْرْشَبَق ٠
 ت

 هنكلو ءًافقوو ًالصو [17 : رمزلا] 4َوُعِمَتْنَم َنيذَلأ ل دابع َرْيَبَق» ءاي يسوسلا تبثأ
 . نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل ءايلا حتفي لصولا دنع

 :فرخزلا] «طيقَئَسُم رص اذه نونو » :ىلاعت هلوق يف ءايلا ورمع وبأ تبثأو

 .ًافقو اهفذحو ًالصو ١"[

1 ,۴ 
 اثم فلخلاب ُفْذَحلاَو همشر ُهْواَي لكلا نع ىنلأْسَت ٍفْهَكلا ىفو ١"

 هلوق يف فحصملا مسرل ًاعابتا ًافقوو ًالصو ءارقلا عيمجل ءايلا تابثإ درو
 هنع درو ناوكذ نبا نأ الإ [۷۰ :فهكلا] « ِحََّح ءىس نع یل الق 8 :ىلاعت

 نم دعت ال ءايلا هذهو « هلع حيحص امهالكو نيلاحلا ىف اهفذحو نيلاحلا یف اهتايثإ

 . اهيلع هيبئتلل اهركذ امنإو ًامسر ةتباث اهنأل دئاوزلا

e ر ê 2 

 آلت ييِدْهَي ٍلْمَتلا تحت ِتابئالاب  ُمُهْعيِمَجو اكَر ٌفلُخ يعَتْرن يفو 7

 ُهَلِسْرَأ » :ىلاعت هلوق يف ءايلا تابثإ يف ًافالخ لبنقل نأ هللا همحر مظانلا ربخأ
 ىف فذحلا وه هب لومعملاو هب ذوخأملاو [١؟ :فسوي] 4 بعلو ْمّكَرَ ادغ انعم
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 ال ةياكحلا ليبس ىلع ينادلا هاكح لب هباتك قرط نم سيل تابثإلل هركذ نأل «نيلاحلا

 . ةياورلا

 هلوق يف ًافقوو ًالصو نيلاحلا يف ءايلا اوتبثأ ءارقلا عيمج نأ كلذك ربخأو

 يف ةدراولا يهو [؟؟ :صصقلا] ليلا ماوس ٍقيِدِهَي نأ تقر یسع لاق : ىلاعت

 .اهدعب يأ لمنلا ةروس تحت فحصملا

 الخ ْتَمظَتناف هللا نوَعِب ثّباجأ  اًهدارَطا لاح موقلا لوصأ يذْهَق -"*

 ىهو «ةريثكلا تايئزجلا نم اهتحت ام ىلع قبطنت ىتلا ةيلكلا ةدعاقلا وه لصألا

 اذه ةياهن ىلإ نيتملك نمو ةملك نم نيتزمهلاو ةلمسبلاو ةذاعتسالا باب نم اهأدب يتلا
 . بابلا

 .ةعبسلا ءارقلا موقلاب دارأو «ههابشأ يفو ءيشلا يف مكحلا رارمتسا :دارطالاو

 دقعلا يف ؤلؤللا عمجي امك اهعمجو اهمظن دق ةعبسلا ءارقلا لوصأ نأ ىنعملاو

 . ىلخلا نم نوكيل ليمجلا

 9طُع نست كُن يقالغأ نيِئافت 2 مهفوؤحم مظتل ُءوُجْرَأل ينإو 5

 يف ةدرطملا ريغ ةدرفنملا مهتاءارق مظن هل لهسي نأ هللا وجري هللا همحر مظانلاو

 . ةنيمث ةسيفن ةنيزلا نم ةيلاخلاو دايجلا نم لعجي مظنلا اذه .فورحلا شرف باب

 شخ وه اذإ دج وذ باخ امو ىئّتكأ ابو ىطْرَش ىلع ىِضْمَأَس ٥-

 نأ هللا لأسيو دويقلاو زومرلاو ةءارقلا نايب نم همزتلا ام ىلع رمتسيس هنأ هانعمو

 .دوصقملا نامرح اهانعم ةبيخلاو ًانيعمو هل ًادناسمو هتامهم يف هيفاك نوكي

 عم فحصملا بيترت بسح ميركلا نآرقلا يف ذ ةدئازلا تاءايلا نيبي ًالودج كيلإو

 : اهتبثأ نم نايب

 يذلا نيمثلا سيفنلا ءيشلا وهو (قلِع) عمج قالعأو ١ نيمثلا يلاغلا وهو سيفن عمج : :سئافنلا )١(

 (قنعلا) ديجلا وهو لطاع عمج :الّطعو ًاسيفن صيخرلا ءيشلا لعجت يأ سفنتو « هب ضب

 . ةئيزلا نم يلاخلا
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 ةعبسلا ءارقلل  نارقلا روس بيترت بسح دئاوزلا تاءايلا

 نولاقو ءطقف ًالصو ورمع وبأو شرو | ناعداذإ عادلا ةوعد بيجأ

 فلخلاب ًالصو

 نولاقو ءطقق ًالصو ورمع وبأو شرو ناعد اذإ عادلا ةوعد بيجأ

 فلخلاب ًالصو

 طقف ًالصو ورمع وبأ بابلألا يلوأ اي نوقتاو

 طقف ًالصو عفانو ورمع وبأ نعبتا نمو هلل يهجو تملسأ

 طقف ًالصو ورمعوبأأ 2 نينمؤم متنك نإ نوفاخو
 طقف ًالصو ورمع وبأ اورتشتالو نوشخاو

 طقف ًالصو ورمع وبأ ناده دقو هللا يف ينوجاحتأ

 ًالصو ماشهو «طقف ًالصو ورمع وبأ | نورظنت الف نوديك مث

 افقوو

 طقف ًالصو ورمع وبأو شرو كل سيل ام نلأست الف

 طقف ًالصو ورمع وبأ يفيض يف نوزخت الو

 ًالصو يئاسكلاو ورمع وبأو عفان سفن ملكت ال تأي موي

 ًافقوو ًالصو ريثك نباو ءطقف

 ريشك نباو ءطقف ًالصو ورمع وبأ اقثوم نوتؤت ىتح

 ًافقوو ًالصو

 ًاققوو ًالصو لبنق ربصيو قتي نم

 ًافقوو ًالصو ريثك نبا لاعتلا ريبكل
 ديعو فاخو

 لبق نم نومتكرشأ ام
 ءطقف ًالصو ةزمحو ورمع وبأو شرو ءاعد لبقتو انبر

 ًافقوو ًالصو يزبلاو

 |نباو طقفًالصو ورمعوبأو عفانأ ةمايقلا موي ىلإ نترخأ نئل

 ًافقوو ًالصو ريثك

 طقف ًالصو ورمع وبأو عفان دتهملا وهف هللا دهي نمو | ۷

 طقف ًالصو ورمع وبأو عفان دتهملا وهف هللا دهي نم | ۷

 . تنس هرزلا ةصحاجلا - نآرملا مولعر ملا فر ّسحام - دا فس وب رم د اسلا لورا ار رع
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 ننودمتا

 هللا ناتاء

 برقأل يبر نيدهي نأ ىسع

 كنم لقأ انأ نرت نإ

 ًاريخ نيتؤي نأ يبر ىسعف

 ادتراف غبن انك ام كلذ

 تملع ام نملعت نأ ىلع

 تيصعفأ نعبتت الأ

 دابلاو هيف فكاعلا ءاوس

 ريكن ناك فيكف

 لامي ننودقأ

 ريخ هللا ناتاء امف

 دشنس لاق َنوبْذَكَي نأ فاخأ

 رودقو باوجلاك نافجو

 تايسار

 ریکن ناك فيكف
 ريكن ناك فيكف

 نوذنني الو

 نيدرتل تدك نإ
 نوعمتسي نيذلا دابع رشبف

AY 

 نباو ءطقف ًالصو ورمع وبأو عفان

 ًافقوو ًالصو ريثك

 نباو ءطقف ًالصو ورمع وبأو نولاق

 ًافقوو ًالصو ريثك

 |نباو ءطقف ًالصو ورمع وبأو عفان

 ًافقوو ًالصو ريثك

 ًالصو يئاسكلاو ورمع وبأو عفان

 ًافقوو ًالصو ريثك نباو

 ريثك نباو « ًالصو ورمع وبأو عفان

 ًافقوو ًالصو

 ريثك نبأو « ًالصو ورمع وبأو عفان

 ًافقوو ًالصو

 |نباو ءطقن ًالصو ورمع وبأو شرو

 ًافقوو ًالصو ريثك

 طقف ًالصو شرو

 نباو ءطقف ًالصو ورمع وبأو شرو

 ًافقوو ًالصو ةزمحو ريثك

 وبأو نولاقو ءطقف ًالصو شرو

 فقولا دنعو ًالصو صفحو ورمع

 فذحلاو تابثإلا ناهجو

 طقنف ًالصو شرو

 نباو ءطقف ًالصو ورمع وبأو شرو



 قالتلا موي رذنيل

 ليبس مكدهأ نوعبتا موقي

 رحبلا يف راوجلا هتايآ نمو

 طارص اذه نرعبتاو
 و 3

 ثومجرت نأ

 نولزتعاف يل اونمؤت مل نإو

 ديعو قحف

 ديعو فاخي نم

 ركن ءيش ىلإ عادلا عدي موي

 لوقي عادلا ىلإ نيعطهم

 رذنو يباذع ناك فيكف

 رذنو يباذع ناك فيكف

 رذنو يباذع ناك فيكف

 رذنو يباذع ناك فيكف

 رذنو يباذع اوقوذف

 رذنو يباذع اوقوذف

 ريذن فيك نوملعتسف

 ريكن ناك فيكف
 رسي اذإ ليللاو
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 ًالصو ريثك نباو «طقف ًالصو شرو

 امقوو

 ًالصو ريثك نباو «طقف ًالصو شرو

 افقوو

 نباو ءطقف ًالصو ورمع وبأو نولاق

 ًافقوو ًالصو ريثك

 نباو ءطقف ًالصو ورمع وبأو عفان

 نباو ءطقف ًالصو ورمع وبأو عفان |

 ًافقوو ًالصو ريثك

 يزبلاو «طقف ًالصو ورمع وبأو شرو

 ًافقوو ًالصو

 نباو ءطقف ًالصو ورمع وبأو عفان

 ًافقوو ًالصو ريثك

 نباو ءطقف ًالصو ورمع وبأو عفان

 ًافقوو ًالصو ريثك



 ًالصو ريثك نباو ءطقف ًالصو شرو داولاب رخصلا اوباج

 نع فقولا دنع فالخ اهينو ًافقوو

 (ناهجو) لبنق

 ءآفقوو ًالصو يزبلاو ًالصو عفان نمركأ يبر لوقيف

 فذحلاو تابثإلا ورسمع يبألو

 رهشأ فذحلاو .ًالصو

 (نمركأ) ةقباسلا ةملكلا لثم نئاهأ يبر لوقيف

 ًادج فيعض لبنقل فالخلاو
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 قر

 یھ يا ںی

 ی ورا 2 ےک

 فورحلا شرف باب -۴

 ءدرطتو ساقت يتلا دعاوقلا يهو ةءارقلا لوصأ يف لوقلا ليصفت ىضم اميف مدقت

 نم هُرود لق ام :شرفلاب دوصقملاو ء«فورحلا شرف نايبل نوكيسف بابلا اذه امأ

 هنأكف ميركلا نآرقلا روس نم ةروسب ةديقملا ةينآرقلا تاملكلا هب دصقيو فورحلا

 . عماج ٍلصأ وأ ٍةماع ةدعاق تحت جردني نأ نود رشتناو شرفنا

 يذلا شرفلا ضعب كانهو «لوصألل ًالباقم نوكيل عورفلا ءاملعلا ضعب هامسو

 ريغو يزبلا تاءاتو رركملا ماهفتسالاو روسلا حتاوفو «ةاروتلا» ةلامإك لوصألاب هبتشا
 هنوعباتي ءاملعلا نم ُهّدعب ْنَم لعج شرفلا ثحابم يف اذهل مظانلا ركذ ّنكلو ٩۱ كلذ

 . هيلع

 تاملك نم اهيف امل ةءارقلا لوصأ ثحابم يف ةحتافلا ةروس يبطاشلا ركذ دقو

 ةليلق ةريصق ةحتافلا ةروس تناك املو «مهيلعإلو #طارصلا# ةملكك اهّرود رثك

 . كانه فالخلا هجوأ نم اهيف ام عيمج ركذ تاملكلا

 ءارقلا نيب شرفلا يف فالخلا هجوآ نم اهيف ام عيمج ركذف ةرقبلا ةروسب انه أدبو

 . فيرشلا فحصملا بيترت ًاعبتم روسلا ةيقبف نارمع لآ ةروس ىلإ لقتنا مث «ةعبسلا

 ءىراقلا جارسو ءه7١5١ ةنس ةيمالسإلا ةعماجلا ط (۲۷۸:۲) يناعملا زاربإ «ةماش وبأ )١(

 . ۸٤۱ص حصاقلا نبا .ءىدتيملا
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 9 ني 2 م « |1« وک
 تعدم د rat.co ةرقبلا هر وس

 لوَأ فرحلاك زيغلاو اك نبر نكاس لبق ْنِم تملا َنوُعَدُحَي امو ١

 لِ َتوْعَدْياَمَو ¥ :ىلاعت هلوق وه ةرقبلا ةروس نم هيف ءارقلا فلتخا عضوم لوأ

 ءاخلا نوكسو ءايلا حتفب يئاسكلاو ةزمحو مصاعو رماع نبا اهأرق دقف [4] مهس

 امو) :نوقابلا اهأرقو .(ٌدعبو نكاس لبق نم حتفلا) :هلوق ىنعم اذهو «لادلا حتفو

 اَمَو اوما يذلا هللا دويم » ءاهسفن ةيآلا يف ةدراولا ىلوألا ةملكلاك (نوعداخُي

 ءايلا مض ىلع ةعبسلا ءارقلا قفتا ىلوألا (نوعداخي# ةملكف 4 ْمُهَسْشنَآ لإ توعد
 .انركذ امك ناتءارق اهيفف ةيناثلا اّمأ «لادلا رسكو اهدعب فلأو ءاخلا حتفو

E 

 هلق و
 ًالقلو مص َنِيِتاَبللو حقب مَواَيَو نوبذكي فوك َفََحَو -

 . نوکیا امي ميل ادع مهو ل :ىلاعت هلوق )٠١( ةيآلا يف

 فاكلا نوكسو ءايلا حتفب يأ «هب ظفل امك فيفختلاب (نوبذكي) نويفوكلا أرق

 .ديدشت الب لاذلا رسكو

 حتفو ءايلا مضب (نوبّذَكُي) (رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان) نوقابلا أرقو

 .ةددشم لاذلا رسكو فاكلا

 لد ر
A 03 - 022 5 007 72 - تک و و  

 الُمكَتل لاجر ًاَمَض امرك یدل اًهّمِش َءيج مث ضيغو و ل

 0 ر كل ر

 ًالَبنأ هي وار ناک ْتَئيسَو َءيسو اَسَر امك قیسو مامشإب ليحو ٤-

 اع

 مظانلا ركذف #ليق# ةملك يف ءارقلا فلتخا ]1١[ 4ْمُهَل لي اَذِإَو  :ىلاعت هلوق

 ‹«(ليق# يهو هلعاف َّمسُي مل امل ةينبملا ةيضاملا لاعفألا نم اهرئاظن مكحو اهمكح

 يف تعقو ثيح «تنيسإل «4ءيس» ؛4ليس» ليا تيا ضيف
 يئاسكلا نأ مظانلا نّيبف مدقت امك لوصألا هبشي يذلا شرفلا نم اذهو ميركلا نآرقلا

 رماع نبا نأو ءاهلئاوآأل مامشإلاب *ءيجإ#»و *ضيغ#و «ليقو# نآرقي ًاماشهو
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 نوؤرقي ًاعفانو يئاسكلاو رماع نبا نأو «مامشإلاب «*ليحو# نآرقي يئاسكلاو

 . مامشإلاب (تئیس و ‰ءيس#

 ثيح ةعبسلا لاعفألا يف مامشإلاب نآرقي ًاماشهو يئاسكلا نأ اذه نم َلّصحتف

 نأو (تئيس#و «ءيسؤ#و «قيس##و «*ليحإ يف امهقفاوي ناوكذ نبا نأو تعقو

 صلاخلا رسكلاب نوؤرقي نيقابلا نأو ءبسحف «تئيس#و «ءيسإل يف مهقفاوي ًاعفان

 . مامشإ الب

 «ةرسكو ةمض نيتكرح نم ةبكرم ةكرحب لعفلا لوأ كّرحت نأ انه مامشإلا ىنعمو

 الإ اذه طبضي الو 27 دكألا وهو ةرسكلا ءرج هيليو «لقألا وهو ٌمدقم ةمضلا ءرجو

 .ةهفاشملاب

 َضيِيَو # 0117 :ةرقبلا] «أوُنِماَء هَل َلِق الو :  ةقباسلا لاعفألا ىلع ةلثمألا نمو

 ٌقيِسَو # «[6 4 :أبس] تیب لبحو 3 «[۹٦:رمزلا] « َننيَبلاِب یاہو # «[٤٤:دوه] املا

 . ۲۷(٩ : كلملا] هوجو تميس  ء[۷۷ :دره] يب ءى ۷۱[«  :رمزلا] 4َنبَلَأ وور ر

 ج ب ر 7 1 1

 الح ًادراَب ًايضاَر ْنِكْسَأ ىه اهو  اَهِمَآلَو اقلاو واَولا َدعَب َوُهاَمَو ٠

 0-0 هو 2 5 2 و

 الجنا وُه لمي لك نمتو ٌرْسكو | ْمُهُرْيَغ مضلاو ناب ًاقْفِر وه مئو -1
 مال وأ ِءاف وأ واو دعب تعقو اذإ (يه)و (وه) ةملك نم ءاهلا نأ مظانلا ربخأ

 نوؤرقي ورمع ابأو ٌنولاقو يئاسكلا ناف (يهل «يهف «يهو ءوهل ءوهف ءوهو) :وحن

 نم ِءاهلا مضب نوؤرقيف نوقابلا امأو ءاهيف ءاهلا ناكسإب تعقو ثيح تاملكلا هذه

 .(يه) نم ِءاهلا رسكو (وه)

 «نولاقو يئاسكلا ًالصو اهءاه كسي ۱ : مصقلا] 4ره ¥ ةملك نأ ربخأ امك

 .نوقابلا اهمضيو

 «يئاسكلا مامإلا ةءارق ؛ةيادلا هط ميهاربإو «87”ص ءىراقلا جارس شماهب عفنلا ثيغ «يسقافصلا )١(

 . 8ص

 .اهيف مامشإ ال . .«بر اي هليقو» «ًامالس ًامالس ًاليق الإ» :وحن رداصملا (۲)
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 مضب ةعبسلا ءارقلا عيمج اهؤرقي [۲۸۲ :ةرقبلا] وه ليي  ةملك نأ ىلع هّبن مث

 اذه يف ءاهلا ناكسإ نم نولاق نع درو ام نأ ىلإ ةراشإ اذه يفو ,ءادتباو ًالصو ءاهلا

 . ءاّرقلا يقابك مضلاب الإ هل أرقُي الف «ةيبطاشلا قيرط نم تبثي ال عضوملا

 کو 4 اق 6 1 ا ل دزو ةر 3 أ هم َمّدالا َلَرَأَف يفَو ۷

 (امهلازأف) ةزمحل أرقُي نأ مظانلا رمأ [م714اَبنَع ُنطِمَلأ اَمُهَلَرأَك 8 :ىلاعت هلوق يف

 ماللا ديدشتو فلألا كرتب (امهّلَرأف) نوقابلا أرقو ءاهلبق فلأ ةدايزو ماللا فيفختب

 .هب ظفل امك

 الوت ٌنسَكَع ٌيَكَمللَو رشكب يا ًابِصاَن عفراَف مدآو ۸

 عيمجل أرقُي نأ مظانلا رمأ ء[۳۷] * تسلك ءوْيَر نم ُمَداَء جهل :یلاعت هلوق يف

 عمج اهنأل ؛رسكلاب اهبصن نوكيو (تاملك) بصنو (مدأل عقرب يكملا ادع ام ءارقلا

 عفريو ؛(مدآ) بصنيف كلذ سكعب أرقيف ريثك نبا وهو يكملا امأو «ملاس ثنؤم

 .(تاملك)

 يت e مروعا مام حا ص و
 الخ فلآ ام نوُد ًاعيِمَج انْدَعَو ٍرِجاَح نود اوشنأ ىلوألا لبقيو -۹

 رق ر ےس

 ورمع ابأو ريثك نبا نأ مظانلا ربخأ ء[۸٤] © ةَعَمَس اهم بقي اَلَو # : ىلاعت هلوق يف

 ظفل امك ريكذتلا ىلع ءايلاب نيقابلا ةءارق نوكتف «ثينأتلا ىلع ءاتلاب (لبقت الو) آرق

 ةملك دوصقملاو «تيبلا نزو ميقتسيل ةزمهلا طاقسإب أرقت (ىلوالا) :هلوقو «هب

 وهف ]1١[ © ُلْدَع اَهَ لبي الو 9 وهو يناثلا عضوملا امأ لوألا عضوملا يف (لبقي)

 . ءارقلا عيمجل ريكذتلاب

 كرتب ميركلا نآرقلا يف تعقو ثيح (اندعو) ةملك أرقي ورمع ابأ نأ ربخأ مث

 هلوق ةملكلا هذه عضاوم لوأو «(اندعاو) نيقابلا ةءارق نوكتف ءواولا دعب يتلا فلألا

 ]١١[. 4 . . . لل نعبر سوم اًندَعو ذو # : ىلاعت

 َالَتْمُهْرَمْأَتواَضْيَأ مُمرُمايو هَل مُكْوُمَأَيَو مگتراَب ُناَكْسِإَو ٠

 الج ًاسلتخُم ّيِروُدلا ِنَع ٍلِبلَج مكو مكوِيشُيو اًضيأ مُكْرضَنَيو ١١
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 ُنَكَسُي قباسلا تيبلا نم (الح) ةملك يف هزمر ركذ يذلا ورمع ابأ نأ مظانلا ربخأ
 «(مهرمأت) ء(مهرمأي) .(مكرمأي) يف ءارلا نكسيو «(مكئراب) ةملك يف ةزمهلا
 ورمع يبأ نع يرودلا نأو «تسلا تاملكلا هذه تعقو ثيح (مكرعشي) «(مكرصني)

 نوكيف . "اهثلث ٌفذحو ةكرحلا يثلثب نايتإلا سالتخالا ىنعمو ءًاضيأ سالتخالا هل

 رسكب نيقابلا ةءارق نوكتو «سالتخالاو ناكسإلا يرودللو طقف ناكسإلا يسوسلل

 ىلع ةسمخلا لاعفألا يف ءارلا مضو «ةرورجم اهنأل لصألا ىلع (مكئراب) ةزمه

 . ةعوفرم اهنأل ؛ لصألا

 نإ © :وحن اموزجم وأ ًابوصنم ًالعف ناك ام عضاوملا هذه يف لخدي الا : هيبنت #

 .ءارقلا عيمج قافتاب مزجلل ةنكاس هءار نأل 4 کل باع ف هلل رشي هني

 خويشلا نم ًاريثك نأ هانعم ءالج ًاسلتخم يرودلا نع ليلج مكو : مظانلا لوق

 يف سيلو .ورمع يبأ نع يرودلا نع ةروكذملا تاملكلا يف سالتخالا اوور ءالجألا

 .زمر يأ نيتيبلا

6 
 iG“ < م17 o 2 . ف4 رھ هاو م د

 اللظ نيح هَءاف ٌرِيكاو مض الو هنوُنب ْنِفْغَت ٍفاَرغألا ىفو اهيفو -۲

۱ 
 ًالّصو ٍفارغالا يف ُهْمَم عفات ْنَعَو اوا ماشللو الأ اه کدو ۳ r چ e تے e 32 سبا و6 ل م 9

Ne 

 َباَبَلَأ اولش داو # :هلوقو [04 :ةرقبلا] 4 کیک کک زی لح ولوو » :ىلاعت هلوق يف

 نيح)ب مهل زومرملا ريثك نبا نييفوكلاو ورمع ابأ نأ مظانلا نيب [١17:فارعألا] 4 اًدجَس

 نيقابلا نأ دضلا نم ذخؤيو «ءافلا رسكو ةحوتفملا نونلاب (رفغت) نوؤرقي (اللظ

 (رَّمْخَت) أرق هنإف يماشلا رماع نبا الإ ءءافلا حتفو ةمومضم ءايلاب (رَمْغُي) :اوؤرق

 يف ةعبسلا تاءارق نوكتف «طقف فارعألا يف عفان هقفاوو فارعألا يفو انه ثينأتلاب

 : يلي امك نيعضوملا

 .(مكل رفخت) :يئاسكلاو ةزمحو مصاعو ورمع وبأو ريثك نبا - ١

 . فارعألا يف (مكل رَّمْغُت)و ةرقبلا يف (مكل رّمْغُي) : عفان - ؟

 )١( «ءىدتبملا ءىراقلا جارس «حصاقلا نبا ص٠٠١ .
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 .نيعضوملا يف (مكل رّمخت) :رماع نبا -

 .(مكاياضق) نزو ىلع ةرقبلا ةروس يف (مكاياطخ) ةعبسلا أرقو - ٤

 الَدْبَأ عفان َرْيَغ لك ٌَرْمُهلا ه2 ولا يفو ِءيَّسلا يف ًادزقو ًاعْمجو 5

 الدلم دَ َءايلا ىلا توب ْعَم ريل يف باّرخألا يف ُنولاَقَو ©

 يف تعقو ثيح (نييبنلا)و (ءايبنألا)و (ةوبنلا)و (يبنلا) ةملك نأ مظانلا نيب

 ةملكف «ماغدإلاو لادبإلاب نوقابلا اهؤرقيو ءزمهلاب اهؤرقي ًاعفان نإف ميركلا نارقلا

 .ًاعفان الإ ءارقلا عيمجل اهيف ىلوألا ءايلا مغدت مث ًءاي اهتزمه لدبت ًالثم (ءيبنلا)

 : امه نيعضوم يف ِاَرَقلا رئاسك ماغدإلاو لادبإلا ان نع ید نولاق نأ س مث

 ¢... . لإ يَا تو أون اولخدن ال لو ٠١[ :بازحألا] * دأز أ نإ َيَّيلل اسف َتَبْعَو نإ #

 .زمهلاب أرق فقو اذإف طقف لصولا ىف هل اذهو 107 :بازحألا]

3 
 00 1 هر و پو ہے 07 رهو س 2 ر

 الصف أ نكاركلا يف ًاؤفكو ؤْرهو ذخ نوئباّصلاو زْمَهلا َنيئباصلا يفو 7

 2ع 58 ر 2 ر و ت سوا سوا نس 2ر
 الصوم من اقا صفحو واو ةفقَو ٌةرْمَحو مهيقاجل مضو ۷

 ءابلا دعب ةروسكم ةزمهب (نيئباصلا) ةملك (ذخ) مهل زومرملا ًاعفان الإ ةعبسلا أرق

 «نيباصلا) ةزمهلا كرتب عفان أرقو «عابلا دعب ةمومضم ةزمهب (نوئباصلا) ةملكو

 ميركلا نآرقلا يف عقو ثيح (نوباصلا

 «تعقو ثيح (اْوْرُه) ةملك نم يازلا ناكسإب (الّصف) هل زومرملا ةزمح أرقو

 ًاواو ةزمهلا لدبأ فقو اذإو «صالخإلا ةروس ىف (اَوُفُك) ةملك نم ءافلا ناكسإبو

 .(افك ءاَرُم) اهلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن ًاضيأ هلو (اَوُمُك ءاَوْرُم)

 مصاع نع ًاصفح الإ ءزمهلابو .ءافلاو يازلا مضب (اؤُفك اءره) نوقابلا ًارقو

 . ًالصوو ًافقو ًاواو ةزمهلا لدبأ هنإف

 د ص أ د

o 2 42 و 0 < ىو < 77 و  

 الد هوفَص ىلإ ىناثلا يف كبيغو اتد انه َنولَمْعَت اًّمَع بيّكلابو -۸
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 م خس حج ت

 (نولمعي) بيغلاب [74] 4َنوُلَمْاَمَع لِمَا امو # (اند) هل زومرملا ريثك نبا أرق
 :ىلاعت هلوق وهو يناثلا عضوملا امأ «باطخلا ىلع ءاتلاب (نولمعت) نوقابلا اهأرقو

 (الد هوفص ىلإ) ريثك نباو ةبعشو عفان بيغلاب هأرقف ]۸٥[ 4َنوُلَمَْناَمَع لص هَ اَمَو
 . باطخلاب نوقابلا هأرقو

2 
 2 س

 “للحد َعَياَش ُبْيَملا نودبْعي الو عفات ِرْيَغ ْنَع ٌدِيِحوَنلا ةتئيطتخ 8

 (هتائيطخ) عفان أرقو «دارفإلاب [۸۱] *ٌمُنَئَيِطَح دب تطخأَو# ًاعفان الإ ةعبسلا أرق

 . عمجلاب

 قائيم انذخأ ذإو# (اللخد عياش) مهل زومرملا ريثك نباو يئاسكلاو ةزمح أرقو

 (نودبعت ال) نوقابلا أرقو «بيغلا ىلع ءايلاب [48] #هللا الإ نودبعي ال ليءارسإ ينب
 . باطخلا ىلع ءاتلاب

+ 

 0 م - 2

 ش
 الرقم نشسحاو نوقابلا هنكاسو هّمضب ًانْسُخو ًاركُش ًانَسَح لقو ۹

 امهل زومرملا يئاسكلاو ةزمح أرق ء[۸۳] * . . . اكشخ يالل اوُلوُقَو » : ىلاعت هلوق يف

 ءاحلا مضب (ًانشح) نوقابلا أرقو «نيسلاو ءاحلا حتفب (ًانَسَح) : (اركشاا نم نيشلاب

 . نيسلا نوكسو

 لل ًاضيأ ميرحّلا ىدل مهنعو ًاتباث فف ءاظلا نورَهاظت طو ۲١

 نويفوكلا أرق .[۸] <. . . ٍنوَدْعْلاَو مالاي مهِيََع َنوُرَهظَت  :ىلاعت هلوق يف

 ءاظلا فيفختب اوؤرق كلذكو ءاظلا فيفختب (نورهاظت) :«تباث» نم ءاثلاب مهل زومرملا

 ءاظلا ديدشتب نيقابلا ةءارق نوكتف ٤[« :ميرحتلا] )ل ِهِيَلَع ارهظت نو :ىلاعت هلوق يف

 ن ر |
 2 0 و 2 و 8 ډم 2 0 . ٤

 زمحو ۲ الن وار دإ دملاو ومُهوُداَفُت مهمضو ىّراسا ىف یرشا 0

 نم هلبق اميف بيغلا انه بيغلا عبات يأ بات :حياشو «كرومأ يف كلخادي يذلا وه :للخدلا )١(
 .نولمعي ةملك

١45 



 (ىرسأ) ةزمح أرق «[46 :ةيآلا] 4 ہون ئّرصأ کوا نإَو» : ىلاعت هلوق يف

 «الفن قار ذإ) مصاعو يئاسكلاو عفان أرقو (ىراسأ) نوقابلا أرقو «ىلعف نزو ىلع
 حتفب (مهودُفت) نيقابلا ةءارق نوكتف .فلألا تابثإو ءافلا حتفو ِءاتلا مضب (مهودافت)

 .فلألا فذحو ءافلا نوكسو ءاتلا

 د
 ًالسرأ مضلاب َنيِقابللو اوت ولاد ناكسإ ِسْدّقلا كاتا ثيَحو ۴۳

 تعقو ثيح سدقلا ةملك (ءاود) «ءاود» :ةملك نم لادلاب هل زومرملا ريثك نبا أرق

 .لادلا مضب نوقابلا اهأرقو لادلا نوكسب

 قش

 الم رخحلا يف وهو ىح لنو ةلثم لزنثو ُهْفْفَخ لرو ٤

 ارتب ْنأ ىلَع يّكَملل ماعنالا يف يذلاو َناَحْبُسب يرصبلل َفَقُحَو 6

 7 و 7 س ي

 الّجْسُم ثيّعلا لزب مهنع تففحلو هؤافش ىت ىح فيفختلا الزلم ۲٢

 عقو ثيح (لزني) عراضملا لعفلا (قح) امهل زومرملا ورمع وبأو ريثك نبا ر
 وأ نونلا وأ ءايلا هلوأ ناكأ ءاوس يازلا فيفختو نونلا نوكسب «ًامومضم هلوأ ناك اذإ

 :ةرقبلا]  ءوِلَضَف نم هلل لري نأ » : وحن لوهجملل مأ مولعملل ًاينبم ناكأ ءاوسو ءاتلا

 0# . مع لر اعف نإ # »1١88[« :ءاسنلا] مولع لر نأ يک بتكلا لهآ کس # ۰

 . [۹۳ :نارمع لآ ] درول لر نأ لبق ني إل ء[٤ :ءارعشلا]

 . يازلا ديدشتو نونلا حتفب ةب نوقابلا أرقو

 زام ا :امه نيعضوم يف تدرو دقف رجحلا ةروس يف (لزنن) ةملك امأ

 ديدشتلاب ةعبسلا امهأر قف ]1١[ موم ٍرَدَمي الإ لر امو و .[0] 4ّقْلَآب الإ ةكَهكَمْل
 ناَءرُفْلا نم لرو # :امه نيعضوم يف تدرو دقف ءارسإلا ةروس يف (لزني) ةملك 9

 فيفختلاب ورمع وبأ امهأرقف [40] 4رس ابنك الع لث يح ل ء1۸۲1 € انش ره

 .ديدشتلاب را

 نبا هأرقف [۳۷1 & ةَياَء لري نأ هلع راق * دحاو عضوم وهف ماعنألا ةروس يف امأو

 .ديدشتلاب نوقابلاو «فيفختلاب ريثك

1۹۷ 



 ٠٠١[ :ةدئاملا] « ع امم هنأ لَك $ : ىلاعت هلوق يف (اهلزنم) ةملك امأو

 يف (لزني) اوففخ كلذكو (هؤافش قح) يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأو ريثك نبا اهففخف

 َكَيَمْلا لزب ىِذَلَا وهو 9 ۳٤[« :نامقل] م احيردلا ىف ام رامبو َتِيَمْلا_كّرتيو » :ىلاعت هلوق

 .[18 :ىروشلا] «أوُطَتَقاَم يشب نم

 الو ةبحص ٌةَروُسْكَم ةَرْمَه ىَعو اهَدْعَبو اًرلاو ميجلا ٌحتف ليربجو -۷

 الّكو حتقلاب ميجلا يف مُهُّيَكَمِم ةبعُش ُفِذْحَي َءاَيلاو ئتأ ُثيَحِب 4

 حتفب تعقو ثيح ليربج ةملك (ةبحص) مهل زومرملا ةبعشو يئاسكلاو ةزمح أرق

 حتفب يكملا أرقو ءءايلا ٌةبعش ٌفذحو ءءارلا دعب ةروسكم ةزمه ةدايزو ءارلاو ميجلا

 نوكيف ءزمهلا كرتو ءارلاو ميجلا رسكب نوقابلا أرقو ءزمهلا كرتو ءارلا رسكو ميجلا
 :يه تاءارق عبرأ اهيف

 . يئاسكلاو ةزمحل  ليئَرْبَج - ١

 . ةبعشل - لْئَرْبَج - ١

 .ريثك نبال - ليرْبَج ۳

 .نيقابلل - ليرْبِج - ٤

 000 رج ع رر ر
 الَمْجَأ ٌفذْحُي ءايلاو ةّجُح ىلع ةلبق زمهلاو ليئاكيم َءاَي غدو 4

 تعقو ثيح ليئاكيم ةملك (ةجح ىلع) امهل زومرملا ورمع وبأو صفح أرق

 نوقابلا أرقو ءءايلا فذحو زمهلا تابثإب عفان أرقو اهدعب ىتلا ءايلاو ةزمهلا فذحب

 : يه تاءارق ثالث اهيف نوكيف «ءايلاو زمهلا تابثإب .
 .ورمع وبأو صفح  لاكيم ١

 . عفان - لئاكيم - ۲

 .نوقابلا - ليئاكيم -

 امس ن ,ش ك

 العلا اًمَس وخن ٌنسكعلاو اوطَرَش امك 2 ٌهَْعْفَر ُنِيطاَيَشلاو فيفَح كلو ١

١5 



 كلو # :(اوطرش امك) مهل زومرملا يئاسكلاو ةزمحو رماع نبا أرق
 عفرو «نينكاسلا ءاقتلال اهرسكو (نكلو) نون فيفختب ]۱١۲[ * يطيل

 (ّنكلو) ديدشتب ورمع وبأو ريثك نباو عفانو مصاع مهو نوقابلا أرقو «(ُنيطايشلا)

 ! فذ / ك

 ىلإ تكذ ٍزْمَه ريغ نِم ةلثم اهب ذنو ىفك رشکو مص هب خسشتو ١

 هل زومرملا رماع نبا أرق +3 «اًهسنّدؤأ َةَياَء نم ْمَّسَناَم# 8 :ىلاعت هلوق يف

 .نيسلاو نونلا حتفب (ْخَسْنَت) نوقابلا أرقو نيسلا رسكو ٍنونلا مضب (خسْنُن) (ىفك)

 نونلا مضب (اهسش) (ىلإ تكذ) مهل زومرملا عفانو نويفوكلاو رماع نبا أرقو
 .نيسلا رسكو ىلوألا

 ةنكاس ةزمهو نيسلاو نونلا حتفب (اهأَّسْنَن) ورمع وبأو ريثك نبا مهو نوقابلا أرقو

 :يه تاءارق ثالث (اهسننو خسنن) يتملك يف نوكيف .اهدعب

 .رماع نبا اهل ... خس ١

 .ورمع وبأو ريثك نبا  اهأَسْنَن . . . خس ۲

 .نوقابلا  اهسنُن . . . خست ۳

 المك عفّرلا يف ْبصنلا ْنوكيق نكو: ' اهطوُقُس لوألا ؤاولا اولاقو ميلك ۲

 اليغأ ظفللاب وُمَو هنَع ٍلْوطلا يفو 2 ميرمَو ئلوألا يف نارمع لآ يفو ۳
 ر ك

 الّمْمَي ٌءانعَم َداقلاو ًايِواَر ىقك  ُهّبِصَن فطحل لاب َنيِساَي عَم لحّتلا يفو 4

 4 . . . ةت ادو ا دا ایر 27 ےیل لع حس هلآ كرإ» : ىلاعت هلوق يف

 .اهتابثإب وقابلا أرقو (اولاق ميلع) ىلوألا واولا فذحب رماع نبا أرق «[115-1]

 نکی نك مل لوفي امن مآ یش ادو ٍضْرأْلاَو توککلا عیب :ىلاعت هلوق يفو

 . عفرلاب نوقابلاو بصنلاب (نوكيف) رماع نبا أرق ء[لاال]

۱۹۹ 



 0# . ُهُمِلَعُيَو 2 ُنَوْكَيَف نک » نارمع لآ يف ًاضيأ (نوكيف) بصنب رماع نيا أرقو

 ميرم ةروس يف (نوكيف) بصنب كلذك أرقو «اهنم لوألا عضوملا وهو ]٤۷-٤4[«

 ةروس يهو لوطلا ةروس يف كلذكو ...rl -۳١[« كجم یر هن نل و
 .[1۸-1۹] نول م َنيَلأ لا رک را < 2 نک کک

 ةيببسلا ءافلاب بوصنم (نوكيف) لعفلا نأ هانعم (المعأ ظفللاب وهو) 0

 .(نك) رمألا باوج يف ًاعقاو هنوكل

 4١1-41[ © . . . أوٌركبام َندَلاَو ج توکی نك ...# :وهو لحنلا عضوم امأ
 امهأرقف [AT-AY] # . . یل َناَحْبْدَس 27 ٹوک نک . ..% :وهو سي عضومو

 أرقو ءهلبق بوصنملا لعفلا ىلع ًافطع بصنلاب (ًايوار ىفك) يئاسكلاو رماع نبا

 . عفرلاب ةقباسلا عضاوملا عيمج يف (نوكيف) نوقابلا

 نيسايو لحنلا يعضوم يف بصنلا هجو نأ (المعي هانعم داقناو) :هلوق ىنعمو

 للذملا يوقلا ٌلمجلا يأ (لمعيلا) هنأك هتلوهسل راصف «هلبق ام ىلع هفطعل رهاظ

 آل يفت يغب نم وغو دول عقرب ١ اوُكَرَح مالو الا اوُمَص لأنو د
 ًاعفان الإ ةعبسلا أرق 53 4 ريِجْلل يصح ْنَع لش الو » :ىلاعت هلوق يف

 . عوفرم اهدعب لعفلاو ةيفان ال نأ ىلع «ماللاو ءاتلا مضب (ُلَأْسُت الو) (ادولخ)

 لعفلاو ةيهان (ال) نأ ىلع ماللا مزجو ءاتلا حتفب (ْنَأْسَت الو) هدحو ٌمفان أرقو

 .اهب موزجم

 ل
 ًالَمَجَو حآل ٌماَماَرْنِإ رخاو
4 

١ 

 ةنآلت ءاشلا صَل يفو اهيفو 5 مسمع

 الر ٌفْرَح ٍدْعَرلا تختو ًاريخأ  ةَءارَب افرح مامنألا رخآ عمو ۷

 ِتوُبِكْنَعلا يف اَم زخآو 2 ٍفرحأ ٌةسمَح ٍلّتلاو مرم يِفَو ٨۸

 لاو ِتايِراَّذلا ينو ئَروُشلاو مُحَّتلا يِفو -۹

 ًالَوَالا هناحتما ىف یورو ديدح

 الَذَتُم

Yee 



 الَمزأو هَ حتفلاب اوُذَحَناَوَو انُهط َناوُكَذ نبال هيف ناهجوو -4

 ءايلا لدب فلأب (ميهاربإ) ةملك أرقي (حال) ًاماشه نأ تايبألا هذه يف مظانلا ني

 ةيقب يف ةعامجلاك أرقيو «تايبألا هذه يف اهيلع ّصن يتلا عضاوملا عيمج يف

 : فلألاب (ماهاربإ) ماشه اهؤرقي يتلا عضاوملا نايب يلي اميفو «عضاوملا

 :ىلاعت هلوق عضاوملا لوأو (ةرقبلا ةروس يف ميهاربإ) ظفل نم درو ام عيمج - ١

 1١[. 1 مر ره إ ا إو + *

 داو اقينح ميه هلم َمَبَتأَو» : : يهو ءاسنلا ةروس يف عضاوم ةثالث -

 يف عضاوم ة ةثالث رخآ يهو [] 4 ...رميهزإ لإ ا اتوار » ]۱۲٠[« © اليل

 .ءاسنلا ةروس

 0 تیک میرنا 6م ا ةدوس يف ررخألا عضوملا ١

 راَفْعَيَس تاكانو » :امهو ةبوتلا ةروس يف ناريخألا ناعضوملا -

 ]141 I انما ودع أ یی الف ها اهَدَعو ود ووم نع

 لوقب دوصقملا وهو 01 €. . . مِم لاقذلَو : وهو ميهاربإ ةروس يف عضوم 0

 .(الزنت فرح دعرلا تحتو) : مظانلا

 اتوا » ء[١١٠] © . . .هَمأ تاک َميِهَرِإَّنِإ 8 :امه لحنلا ةروس يف ناعضوم - ١

 .[ل1"3 # . امانا |

 لاق $ 1 €. . . ميِهَربإ بنك ىف ردو » : يه ميرم ةروس يف عضاوم ةثالث -

 .[581 €. . . بتا مهرن رد نمو ١ 01173 4. . . حل قمل نعت بوَ
 .[811 4 . . .ئَرَشلاب ميهربإ انلسر تءاج امو # : وه توبكنعلا يف عضوم -

 .[1] ¶ . . . مومو او مهرب وي اتیَصو امو ل :وهو ىروشلا يف عضوم - ٩
 .[14] «تيِوَركملا يه دو ٍفْيَص ُتيِدَح كلنا لَه 8 :وهو تايراذلا يف عضوم ٠

  1١:مجنلا] 4ر ىلا یورو : وهو مجنلا يف عضوم ۳۷[.

 .[؟55] 0# مهو اات َدَقَلَو 00 :وهو ديدحلا يف ا

 ١- َنِذْلاَو ميهرإ ف ةكسح ةوسأ كل تناك دق # :وهو ةنحتمملا يف لوألا عضوملا صر ر 4 , ر ر کر 0 م

 .[4] © . . . عم

N 

 ريهرإ هلل

 35 إ هيل َميِهَتِإُراَفْعَمْس



 لدب فلألاب (ماهاربإ) ماشه اهأرق ًاعضوم نوثالثو ةثالث عضاوملا هذه عومجمو

 امهدحأ نيهجوب اهأرق ثيح ةرقبلا ةروس عضاوم عيمج يف ناوكذ نبا هقفاوو ءايلا

 (انهه ناوكذ نبال هيف ناهجوو) :مظانلا لوق ىنعم اذهو «ةعامجلاك رخالاو. ماشهك

 .ءايلاب )ميهاربإ# عضاوملا عيمج يف نوقابلا أرقو .ةرقبلا ةروس يف يأ

 يف ءاخلا حتفب (اوذختاو) ةملك اوؤرق (مع) صاع ن نباو ًاعفان نأ مظانلا نيب مث

 . اهرسكب نوقابلا أرقو 1١01[« 4 لص عور مام نأوديأَو ل ىلاعت هلوق

 د د

 د اَفَص ئوزُي ْتلَصُف يفو ادي مد رشا اَنِكاَس ينْأو اَنْوَأَو 4١

 اوليغا امك صوب ائصْوَأ ُهُمِيْمأَت ١ رِماَع نْبا ُثفخو 0 اَمُماَقْحَأو 4١

 مد) يسوسلاو ريثك نبا امهؤرقي اتعقو ثيح (ينرأ)و (انرأ) ةملك نأ مظانلا نّيِب

 4 رمل يت فيك ينرآ © »][1۲۸[ #.. . اگساتَم اتراو :  : وحن ءارلا ناكسإب (ادي

[150]. 

 هءار نكس [15] « تدا يدل اترا اير :وهو تلصف يف يذلا عضوملا نأو

 .(الك هرد افص ىوري) رماع ع نباو ريثك نباو ةبعشو يسوسلا

 .ةكرحلا سالتخا يأ ءءافخإلاب عضاوملا هذه عيمج أرقي (قلط) يرودلا نأو

 .ءارلا رسكب نيقابلا ةءارق نوكتف

 : (يترَأ)و (انرا) يتملك يف ءارقلا بهاذم ليصفت اذهو

 عضاوملا عيمج يف ءارلا ناكسإ : يسوسلاو ريثك نبا -

 . طقف :تلصف عضوم يف ءارلا ناكسإ :رماع نب راو ةبعش - 5

 عضاوملا عيمج يف ة ةرسكلا سالتخا :ورمع يبأ نع يرودلا ج

 عضاوملا عيمج يف ءارلا رسك :نوقابلا د

 معَيِمأَد رک نسو لاف : ىلاعت هلوق نم *«هعتمأف# أرقي رماع نبا نأ مظانلا نيب مث

 : نيقابلا ةءارق نوكتف «ءاتلا فيفختو ميملا ناكسإب [17] % . . . هووطصأ مث دلیل

 . ءاتلا ديدشتو ميملا حتفب (هعتمأف)



 دعها اہ یصوَو ¥ :ىلاعت هلوق نم (ىصوأو) آرق اعفانو رماع نبا نأ ربخأ امك
 «داصلا فيفختو ةيناثلا واولا ناكسإو نيواولا نيب ةزمه ةدايزب ء[۱۳۲] «ٌبوُفْعَيَو هيب اء ەر .- ل

 .نيتءارقلاب مظانلا ظفل دقو .(ىصوو) نيقابلا ةءارق نوكتف

 ح هبحص 7 شش حك م وو
 ص 2 لا ْ الح هّيخص رص ٌفوؤرو افش الع امك ٌباطخلا نولوقي مآ يفو -۴۳

 صفحو رماع نبا أرق [140] 4َليِعمْسِإَو معو نإ ولوم أ ١ :ىلاعت هلوق يف 2 < ص 74
 (نولوقي) نيقابلا ةءارق نوكتف «باطخلا ىلع ءاتلاب #نولوقت# يئاسكلاو ةزمحو

 000 . ءايلاب

 واولا فذح يأ رصقلاب اهؤرقي تعقو ثيح (فوؤر) ةملك نأ مظانلا نيب مث

 دملاب نوقابلا أرقيو ‹(فۇر) يأ ورمع وبأو ةيعشو يئاسكلاو ةزمح نم لك

 1 .(فوؤر)

 ك شاك
 ًالّمُك حفلا ىلع اَهيْلَوُم مالو امش اَمُك َنولَمَْي امَع َبطاَخَو 4

 نبا أرق «144-1145] 4 َتْيَتَأ نيَو ج َنوُنَمَعَي اَمَع لوي هللا امك # :ىلاعت هلوق يف

 .(نولمعي) ءايلاب نوقابلا أرقو «ءاتلاب (نولمعت) (افش امك) يئاسكلاو ةزمحو رماع

E 

 حتفب (المك) رماع نبا أرق ء[۸٤۱] 4. . . الوم وه هجو للو # :یلاعت هلوق يف
 . ءايلاب (اهيلوم) نوقابلا أرقو ء(اهآلوم) الأ اهّدعب ءايلا بلقنتف (اهالوم) مال

 ِ 7 ََح و
 سا سهو ت o 3 2 ت ےس o۹ 1 صقر 5

 القث ِءاطلا يفَو ْعَّوْطَي ٍهْيفْرَحِب  ٌنِكاَسَو لح ٌبْيَعلا َنولَمْعَي يفو 5

 , ِ ر
 الّضَو ةعيرشلاو اَهْعَم ٍفّهكلا يفو  اَدَحَو حيّرلاَو عاش ءاي ءاثلا يفو -5

 ف شا د :

 01 0 , هے ۶ ی۶ ھ ر e 2 EE 9 هَ 0

 الصف رجحلا يفَو ارکش مد رطافو ايناث موُرلاَو فاّرعالاو لمنلا يفو -۷

 جيه هز ر ج
 TE 8 0 س 2 8س ا. o ~4 4 ا ےس

 الله هيكاز ناقّرفلا يفَو صوصخ هدعر تحت نمو ئروشلا ٍةَروُس يفو -۸

¥ 



 ءل[لكوى-9١ة] #. . . تجرح تح نموا يو نولمعت مع لفلم هلا امو و : ىلاعت هلوق يف

 .ءاتلاب نوقابلا أرقو «بيغلا ءايب (نولمعي) (لح) هل زومرملا ورمع وبأ أرق

 4ا روا اخ عو نم ال :هلوقو [108] © . . .ارْيَح َعّوْطَت صو # :ىلاعت هلوق يف

«[1A£]ءاطلا ليقثتو ءايلاب ( عَوَطَي) :(عاش) امهل زومرملا يئاسكلاو ةرمح أرق  

 . ركذ امك أرقُت اهيعضوم يف (عوطي) ةملك نأ ىلإ (هيفرحب) هلوقب راشأو ء(عاش ٌءاي ءاتلا

 . نيعلا حتفو ءاطلا فيفختو ءاتلاب (عّوطت) نيعضوملا يف نوقابلا أرقو

 عضاوملا مظانلا نّيب د لقو ءاعمجو ًادارفإ (حيرلا) ةملك ةءارق يف ءارقلا فلتخا #

 :اهليصفت اذهو ءاهيف فلتخملا

 ءعمجلاب نوقابلاو «دارفإلاب يئاسكلاو ةزمح أرق [174] 4. . . كيرلا ضيرصتو ل أ

 «يئاسکلاو ةزمحل زمر نيشلاف (ادحو حيرلاو عاش) : مظانلا لوق كلذ ىلع لدو

 .ديحوتلاب هآرق : ىنعملاو ءامهيلع دئاع ادّحو يف ريمضلاو

 3 هم ر 0 ا

 امهأرق [5 :ةيئاجلا] * . . . نير فبرصَتو # ء[١٤ :فهكلا] € . . . لأ هورذن # - ب

 . عمجلاب ثنوقابلاو «دارفإلاب يئاسكلاو ةزمح

 4. . . رن حليل لسير وهو ۵ 0177 :لمنلا] 4 . . . تب حلا لرب نوف - ج
 ءاهيف يناثلا عضوملا وهو ٤۸[ :مورلا] * . . . حلا لرب ىِذلأ هنآ ا :فارعألا]

 هذه ريثك نباو يئاسكلاو ةزمح أرق [4 :رطاف] * . . . َمَكِرلَ لسن ىا ةو

 ةءارق نوكتف ء(ًاركش مد) :هلوقب كلذ ىلإ مظانلا راشأ دقو دارفإلاب عضاوملا

 . عمجلاب نيقابلا

 نوقابلاو «دارفإلاب هدحو ةزمح أرق YY] :رجحلا] #.. . َمِقول حر اتتسرأو % _ د

 . عمجلاب

 ٠ : ميهاربإ] ¥ . . . ميرا هب َتَّدَتْسَأ وامرک » «[۳۳ :یروشلا] 02 . . َحيِرلأ نكس أمي نإ ا - ه

 تحت ميهاربإ ةروس نأل (هدعر تحت نمو) :مظانلا لوقب دوصقملا وهو 4

 ًاعفان الإ ةعبسلا دارفإلاب امهأرق (ميهاربإو ىروشلا) ناعضوملا ناذه .دعرلا
 .امهيف عمجلاب عفان ةءارق نوكتف ‹(صوصخ)

۰٤ 



 نوقابلاو «دارفإلاب هدحو ريثك نبا أرق ٤۸[ :ناقرفلا] ارنب سيرا َلَسْرَأ ئا وهو # - و سر م

 ايوار امهو يزبلاو لبنقل زمر (الله هيكاز ناقرفلا يفو) مظانلا لوقو .عمجلاب
 . ريثك نبا

 2و 3 8 - 1 0 3 هم 1 0

 الك ماب هابل نذر ذإ يفو ىّرت ولو مع دعب باطخ ياو ٤۹

 نباو عفان أرق col ¥... َباَدَمْلَأ نوري ذر اويَكظ نیل ی رولو # : ىلاعت هلوق يف

 ةراشإ (. . .دعب باطخ ّيأو) مظانلا لوقو «باطخلا ىلع ءاتلاب (ىرت) (مع) رماع

 . (ءايلاب) نيقابلا ةءارق نوكتف .هرمأ ليوهتو باطخلا اذه نأش ميظعت ىلإ

 (نورَي) (الك) رماع نبا أرق .[170] « . . . اَدَمْلأ كرب و :ىلاعت هلوق يفو

 ظ .اهحتفب نوقابلا أرقو «ءايلا مضب
 ر ك زز ع و 7 1 0

 الَّنَر فيك ٍدِهاَر نع هُّمَض لِقَو كاس ُءاطلا ٌتاَوْطخ ئتأ ْثْيَحَو ه٠

 ءاطلا نوكسب اهؤرقي «ميركلا نآرقلا يف تعقو ثيح «تاوطخ# ةملك نأ ربخأ

 نع) مهل زومرملا مهو يئاسكلاو رماع ن نباو لبنقو صفح الإ اهمضي الو ءارقلا عيمج

 اتر فيك دهاز

 e ل ف

 الخ ٍدَن يف ُةرشك امور مصب ٍثِلاَثِل نّيكاَعلا ىّلوُأ ِكَّضَو ١-6

 اودنعا ا ع تلا ْصقنا وأ اوعْدا لف 5

 ىلتغا ةىزهُّتْسا دَ ْعَم زنا ار و

 الَوُقِم ناَوكَذ نبا َلاَق هنيوشتل هرشكبو العلا نبال لَو أ یوس كو

 ns ةثيبخو ةمحر ىف هل فلخب 4

 ناك اذإ نينكاسلا ءاقتلا يف ءارقلا بهاذم نع تايبألا هذه يف مظانلا ثدحت

 ةمض مومضم اهنم ثلاثلا فرحلاو « لصو ةزمهب ةءودبم ةملك يف ىناثلا نكاسلا

 ءلصو ةزمهب ةءودبم ةملكلاو نكاس اهيف ءاخلا فرح نإف (جّرخا) ةملك وحن ةمزال

5706 



 (جُرخأ ْتلاقو) وحن نكاسب تقبس اذإ ةلاحلا هذه يفف «ةمزال ةمض مومضم اهئلاثو

 لوألا كيرحت ىلع ًاعيمج ءارقلا قفتا دقو ءءاخلاو ءاتلا امه نانكاس ىقتلا دق نوكي

 ةزمح (الح ٍدن يف) :مهو رسكلاب هكرح نم مهنمفأ اوفلتخا نكلو «نينكاسلا نم
 .نوقابلا مهو مضلاب ةكرح نم مهنمو ءورمع وبأو مصاعو

 ةملك يف نكاس اهدعبو ةنكاس يتأت يتلا فرحألا عيمجل ةلثمأ مظانلا برض دقو

 ةملك يف ةعومجم فرحألا هذهو ءًامزال امض مومضم اهثلاثو لصولا ةزمهب ةءودبم

 ءاتلاو «(اوعدا لق) :وحن ماللاف «نيونتلاو لادلاو واولاو نونلاو ءاتلاو ماللا (دونتل)

 ˆ لادلاو «(اوعدإ وأ) :وحن واولاو ء(اودبعا نأ) :وحن نونلاو «(جرخا تلاق) :وحن

 . (رظنا ًاروظحم) :وحن نيونتلاو «(ءىزهتسا دقلو) : وحن

 اوعدا لق# :وحن لق نم ماللاو وأ نم واولا يف مضلاب أرق ورمع ابأ نأ نّيِب مث

 . .«هنم قنا وأ ««اورظنا لق «*نمحرلا اوعدا# وأ ا

 ًاروظحم) :وحن نيونتلا رسكيو «ةسمخلا فورحلا مضي ناوكذ نبا نأ نيب امك

 :امهو فالخلا هل نيعضوم يف نكلو «نيونتلا عقو ثيح (اهولخدا بينم) (رظنا

 ميهاربإ] تح تا وکی وَرَجتك ١ «[19 :فارعألا] «اولحَدأ ٍةَمْحَيِ هلل ہال رشتتا ل

 .مضلاو رسكلا :نيهجولا امهيف هل نإف ٠

 :نأ كلذ نم لصحتي : هنأ ةصالخلاو

 الا 1

 لق نم ماللاو وأ نم واولا ينثتسيو ةتسلا فرحألا عيمج رسكلاب كرحي ورمع ابأ -

0 0 
 يف الإ عقو ثيح نيونتلا رسكيو ةسمخلا فرحألا يف مضلاب كرحي ناوكذ نبا -

 .امهيف نيوثتلا مضيق نيعضوم 0
 .ةتسلا فرحألا عيمج مضلاب نوكّرحي ءارقلا ةيقب - د

 ف

 الغ يف بصي وبلا َسْيَل َكُعْفَرَو 5 0٠0000000020000

 لشق حص هني قصوشو انه يف مَع ّنبلا عفزاو ٌفيفَخ نكلو 66



 يف) صفحو ةزمح أرق ...Vv مكه وج اولو نأ لآ ییا :  ىلاعت هلوق يف

 نأ لأ سلو # :ىلاعت هلوق امأ ءعقرلاب (ؤبلا) نوقابلا أرقو «بصنلاب (ّيِبلا) (الع

 . عفرلاب هتءارق ىلع ءارقلا قفتا دقف «[145] «هروُهط نم توج اونا

 ِنَم َريْلأ کلو  :هلوقو 0117071 .  . . هَل َنَماَءْنَم ّنيلأ َنكَلَو 8# :ىلاعت هلوق يف
 (ةبلا) عفرو (نكلو) فيفختب (مع) رماع نباو عفان امهأرق 011841 4. . . ُدَعَتأ

 . (َنبلا ركلو) : نيقابلا ةءارقو ‹(ٌربلا نكلو) :امهتءارق نوكتف

 7 5 ٍء ل

 اللذتو ان نضع ئدل ماًعط ين ُدْمَب ضفخلا عَفْراَو نوت ةيدفو 5١

 الجنأو مَع ولا ةن خشو ًاَنَوَنُم سْيلَو ًاَعوُمْحَم ّنيكاَسَم 0۷

 .[1184] 4 . . . نكس ماك ُةَيَدِف هَتوُشيِطُي تسلا لو ل : ىلاعت هلوق يف

 نيونتب (ٌماعط ةيدف) (اند نصغ ىدل) ريثك نباو نويفوكلاو ورمع وبأو ماشه أرق

 رجو نيونتلا فذحب ناوكذ نباو عفان مهو نيقابلا ةءارق نوكتف املا رو ايف

 (نيكسم) :نيقابلا ةءارق نوكتف < ؛عمجلاب (نيكاسم) :(مع) رماع ¿ن نباو عفان أرقو

 .دارفإلاب

 ؛:نأ كلذ نم لصحتي

 . (نيكاسم ٌماعط ٌةيدف# :أرقي ًاماشه -

 .«نيكسم ٌماعط ٌةيدفإ# :نوؤرقي ريثك نباو نويفوكلاو ورمع ابأ -

 .«َنيكاسم ماعط ٌةيدف# :نآرقي عفانو ناوكذ نبا -

 هانت ميملا ُةَبْعُس لَ اولمْكُت يفو | اَنْواَوَد نارُفلاو نارق لُقَنو 4

 أرق حقو امثيحو (. . .ًانارقو «هنآرف «نآرقلا) :وحن هلم فرصت امو (نآرق) ةملك

 «ةزمهلا طاقسإو اهلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن يأ لقنلاب (انؤاود) ريثك نبا

 .ءارلا نوكسو ةزمهلا تابثإب نيقابلا ةءارق نوكتف

¥ 



 .[ادد] # . . .هّللا اوريكتلو دولا اوُلِمُكتِلَو # : یلاعت هلوق يف

 (اولمكتلو) نيقابلا ةءارق نوكتف «ميملا ديدشتو فاكلا حتفب (اولّمَكتلو) ةبعش أرق

 . ميملا فيفختو فاكلا ناكسإب

1a 2 32 -39 2 م  

 البقأ لصألا ىلع اهججو ةلج ئمح نع مضي تويبلاو توب رشکو 4

 . .مكتويب «ًاتويب «تويبلا) : وحن تعقو فيكو تءاج ثيح (تويب) ةملك

 ىَلَجْناو َعاَم اَهُرْضَق ْمُكوُلتَق ْنِإَف وكوفي ُهدنَب موقت الو ٠

 موك نق هيف َمُموُنَبَمُب ی مارل دجسلا دع ھوق الو 8 :ىلاعت هلوق يف
 ےک رر جمر

 Dal ¥.. . مهول

 نم «مكولتق نإف» «مكولتقي ىتح# «مهولثقت الو :يئاسكلاو ةزمح أرق
 . ةلتاقملا نم #مكولتاق نإف# «مكولتاقُي ىتح# #مهولتاقت الو# : نوقابلا أرقو «لتقلا

a 1 3 0 1 
39 ٠ 3 

 ًالَمَجُم نارو تع الوٌقوَمُقم الو تفر الف هنرن د عفرلابو ١

 .[1 319/1 + حلا ىف لاد جالو وشال كمر © : ىلاعت هلوق يف

 (ٌتفر) يف نيونتلاو عفرلاب € وص الو َتَقَر الف # :ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 . #قوسف# ‹«(تفر# نيونت ريغ نم بصنلاب نوقابلا أرقو ء(قوسف)

 د 7 ا

 آلّوأ مالا يف ُعْفَرلا َلوُقَي ىتحو ات ئضر لص معلا نيس َكَُحْنَقَو 5

 .[۲۰۸] 4. . .ٌةَّفاَح رل لا ناول دا اوما تیرا ا ایات :  ىلاعت هلوق يف

 «ملسلا# ةملك نم «نيسلا حتفب (اند اضر لصأ) ريثك نباو يئاسكلاو عفان أرق

 .اهرسكب نوقابلا أرقو

 ]1١4[. € . . . وهل رص یم عم اوما سدا و لوسا لوق یح ٭ : ىلاعت هلوق يف

1۹۸ 



 . (لوقي) بصنلاب نوقابلا أرقو (لوقي) يف عفرلاب (ًالوأ) هل زومرملا عفان أرق

 لا ُعِجْرَت ميجلا َحَتْفاَو ْمُمْض ْماَق ِءاَنلا ىفَو 5

 ن امس 7

 الوقت ُتسِيَحَو أَصَت امس ُروفأ
 وبأو ريثك نباو عفان اهؤرقي ميركلا نآرقلا يف تءاج ثيح (رومألا عجرت) ةملك

 ءاتلا حتفب (عجرت) :نوقابلا اهؤرقيو «ميجلا حتفو ِءاتلا مضب (عّجرت) مصاعو ورمع

 .ميجلا رسكو

 07 0 شش 7 0

 القشا ةطقن ءابلاب اُهو اشم الاب عاش ريك مْنِإَو 64

 .[۲۱۹] ( . . . الل عْفَْمَو ربك مْنِإ امهبف لف : ىلاعت هلوق يف

 .ءابلاب (ريبك) :نوقابلا أرقو ءاثلاب (ريثك) ىئاسكلاو ةزمح أرق

 آلَهَس ُدَمْحَأ ٍفْلُخلاِب متال هدو غفر يرضبلل وفعلا لف 6
 .1719] 4. . . ومل لفن وففنادام کلو لكس # : ىلاعت هلوق يف

 .بصنلاب (وفعلا) نيقابلا ةءارق نوكتف «عفرلاب (وفعلا) :يرصبلا ورمع وبأ أرق

 ]۲۲١[. 4. . . كتم هَل آَكْوَلَو 8 : ىلاعت هلوق يف

 ةءارق نوكتف ءاهقيقحتو ةزمهلا ليهست امه نيهجوب (مكتنعأل) يزبلا دمحأ أرق

 . قيقحتلاب نيقابلا

 ع ك امس

 الوم فيك اَمَس ْدِإ اَمَحو مصب  ةؤاَمو نوكملا ِءاَطلا يف َنْرُهْطَيِو
 7 عد دو ودهم سر 2

 .[۲۲۲] © . . .َنرهطي ٍّقحَنهوبرفَت الو # :ىلاعت هلوق يف

 (نرّيَطَي) :نوقابلا أرقو «ةففخم ءاهلا مضو ءاطلا نوكسب (َنرّهطَي) (الوع فيك

 .امهحتفو ءاهلاو ءاطلا ديدشتب



 قح ف

 الج وذو ىح َءاَرلا مضَو رراضُت اوُمَعْدأ لكلاو راف اًفاْحَي ضو ۷

 هع ر 72 2 مسلس ساس جمس ۷ . 8
 .[۲۲۹] © . . . هسا دودحامیقي الأ اناَيِنأ الإ # : ىلاعت هلوق ىف

 .اهحتفب نيقابلا ةءارق نوكتف «ءايلا مضب (افاخُي) :ةزمح أرق

 .[۲۳۲] 4 . . .اًهِرَوي ةَدِلَوَدآحصْناَل 98 : ىلاعت هلوق يف

 يف اوفلتخا مهنكلو «ةددشم ةدحاو ًءار ريصتف ءارلا يف ءارلا ماغدإب ةعبسلا أرق

 «عفرلاب (راضت ال) :(ٌقح) ب امهل زومرملا ورمع وبأو ريثك نبا أرقف ءاهعفرو اهحتف
 . حتفلاب (راضت ال) :نوقابلا أرقو

 د ا 0-1

 الجم الإ نسل ًاَهْجَو راد اف  وُمْثْيَتْاوًابر نم مَآ ٌوُصَقَو -۸

 هلوقو «[۳۹ :مورلا] (. . . ساّنلا لوما جف ارل ابر ني مستاء امو ل :ىلاعت هلوق يف

 .T4 . . فورا ميا ام مُتْمَلَساَدإ : ىلاعت

 ًارقو «ءات اهدعب ةزمهب يأ رصقلاب نيعضوملا يف (متيتأ) :(راد) ريثك نبا أرق

 .ةزمهلا دعب فلأب (متيتآ) نوقابلا

 باحص م
 2 ريتا م 2-0 و و 2 2 5 رب س هك كمر

 الشلش هذدماو نهوّشمت مضي اج ثيحو باَحص نم كّرح ٌردق اعم 58 لرل ه آو ° 2 ْ م كح 5 -

 .[11] © . . . مُرَدَكِريَفَمْلا َلَعَو مرد عسولا َلَعَنهوعيَمَو # : ىلاعت هلوق يف

 نيعضوملا يف (هرَدَق) :(باحص نم) يئاسكلاو ةزمحو صفحو ناوكذ نبا أرق

 .لادلا ناكسإب (هرْدَق) نيقابلا ةءارق نوكتف «لادلا حتفب

 :يئاسكلاو ةزمح ارق «ميركلا نآرقلا يف عقو ثيح (نهوّسمت) :ىلاعت هلوق يف

 فذحو ءاتلا حتفب (َنُهوَسَمَت) نوقابلا أرقو «ميملا دعب فلأو ءاتلا مضب (ٌنُموساَمَت)

 . فلآلا

 يم رح رص
o 7 5313 ا 0 ع و 1  KZ1 5 وم يس ما و يبه اض هم و ا. تاو مآ م 2  

 ىلتعا لق ريغ مهنع طصبيو ر ةيمرح وعص عفرا هيصو

1۰ 



 وى

 الَصَوم الوت ِناَهْجَولا اًمهيف ْلُكَو َةَطْصَب ٍقلَخلا يِفَو مهيقاب نيشلابو ١
 .[#501 . مهجوُرَأَل ةَّيِصَو اجور نورَّدِيَو ۾ : ىلاعت هلوق يف

 .عفرلاب (ةيصو) :(اضر هيمرح وفص) يئاسكلاو ريثك نباو عفانو ةبعش أرق
 . بصنلاب (ةيصو) :نيقابلا ةءارق نوكتف

 يف مارو 8 : هلوقو 11451 4وج وو ظطبَيَو ٌصَِْي لاو » : ىلاعت هلوق يف
 .[19 :فارعألا] 4ب لكلا

 ريغ - اضر هيمرح وفص) ب مهل زومرملا يئاسكلاو يزبلاو عفانو ةبعش أرق
 ءامهيف نيسلاب لبنق مهعمو نوقابلا أرقو ءامهيف داصلاب (ةطصب .طصبيو) :(لبنق

 ‹نيسلاو داصلا :ناهجو امهنع يورف :(الصوم ًالوق) ناوكذ ¿ نباو دالخ نع فلتخاو

 .داصلا الإ فارعألا عضوم يف هل سيل ناوكذ نبا نأ ىلع ءاملعلا هبن دقو

 : يه نيتملكلا يف ة ءارقلا بهاذم يف ةصالخلاو

 .امهيف داصلاب (ةطصب .طصبيو) : يئاسكلاو ت ةبعشو يزبلاو عفان أرق -

 نيسلاب (ةطسب «طسبيو) ةزمح نع فلخو صفحو ماشهو ورمع وبأو لبنق أرق - ب

 . امهيف
 . نيعضوملا نم لك يف نيسلاو داصلاب (ةطصب ؛طصبيو) دالخ أرق - ج

 رس س

 . طقف داصلاب (ةطصب)و «نيسلاو داصلاب (طصبيو) ناوكذ نبا ارق - ذ

 رس

 ش امس
 اَن لكلا يف ُنْيَعلاو ُهرکش امس  انّهشو ٍديِدَحلا يف ْعَفْرا ُةَفِعاَضُي ١

 | د ك
 هرم كلو مك 0 7 هيض هما لاس ةم م 7 ي س 3

 ىلجنا ىتأ ثيح ِنيّسلا رشكب متيسع لقو ةفّكضُم عم مصق او راد امك ۳

 ەل قول ةقولص # : هلوقو ۱ :ديدحلا] ميك رج أ مو مل مَقِعَصيف :  ىلاعت هلوق يف

 يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق ۲٤١[ :ةرقبلا] 4 ريك امنا

 رماع نبا مهو نيقابلا ةءارق نوكتف «عفرلاب (هقعاضيف) :(هركش امس) ب مهل زومرملا
 .بصنلاب (هقعاضيف) :مصاعو



 لك يف اذكو نيعضوملا يف فلألا فذحو نيعلا ديدشتب ريثك نباو رماع نبا أرقو

 كَ نإَو# )° :دوهأ تاعا مَ فعضي # : وحن ةفعاضملا نم قتشم عراضم لعف

 :ناقرفلا] .  . ٍةَمََيِقْلا موب باد هل ٌفَعلَصُي عضب 9# 4٠[« :ءاسنلا] € . . .اًَهْفِعَصُي ةَنَسَح

 :ىلاعت هلوق نم .(ةفعاضم) ةملك يف فلألا فذحو ٍنيعلا ديدشتب ناآرقي كلذكو [4
 0 مو يع

  Eنارمع لآ] 4 ٌةَفَحصَصُت اًمدكصأ أير رل اولڪ أت ل : °]

 :ديدحلا ىفو انه (هفعاضيف) ىف ءارقلا بهاذم ةصالخو

 فلألا تابثإو نيعلا فيفختب (هفعاضيف) :يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأو عفان أ

 ءافلا مضو .

 - .ءافلا عفرو فلألا فذحو نيعلا ديدشتب (هفعضيف) : ريثك نبا

 - ءاقلا بصنو فلألا فذحو نيعلا ديدشتب (هفعضیف) : رماع نبا .

 .ءافلا بصنو فلألا تابثإو نيعلا فيفختب (هفعاضيف) :مصاع د

 اهحتفب نوقابلا هأرقو «نيسلا رسكب عفان هأرق عقو ثيح مّسْيسَع # : ىلاعت هلوق .

 2 3 4 سا ريب <

 الو وذ مض ةفرغ ًاصوّصخ هضقو نكاَسو حتف ّجَحلاو اهب عافد ۷4

 ةعبسلا أرق 4٠[« :جحلاو ٠١٠ :ةرقبلا] « سائلا ولأ عفدال ولو » :ىلاعت هلوق ىف

 ‹«فلألا فذحو ءافلا نوكسو لادلا حتفب (عفد) : (اصوصخ) ب مهل زومرملا ًاعفان الإ

 .اهدعب فلو ءافلا حتفو لادلا رسكب (عافد) عفان ةءارق نوكتف

 .[144] وري ةفرغ فرعا نم الإ : ىلاعت هلوق يف

 .اهحتفب نوقابلا أرقو «نيغلا مضب (ةفرغ) :(وذ) يماشلاو نويفوكلا أرق

 اذ
 ووا اذ نُهْعَفْراو ةَعافش الو ةلخ الو ةهنَّون َعْيَبآلَو ٥ < fre soto 4 مر كك 4# و < هي ر هم كيد

 الضو روّطلاو میوارناب لالخ الَو ْعَم َعْيَبأل َمِيِئَأَت ل وعل الو ۷٦

 وتلا » : هلوقو 01154 :ةرقبلا] هع لو حال ديف بل : ىلاعت هلوق يف
 2 ان أرق ء[١۳ :ميهاربإ] 4 لِ الو ِهيِف عيب ال :هلوقو «[۲۳ :ررطلا] 4 يأت الو اف
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 مدعو حتفلاب نيقابلا ةءارق نوكتف «نيونتلاو عفرلاب (ةوسأ اذ) رماع نباو نويفوكلاو

 ب ا

 الجب رشكلا يف فلخلاو نأ حتفو  ٍةَرْمَه مص ْعَم لضّولا يف اَنأ دمو -۷

 وأ عطق ةزمه اهدعب يتأي نأ امإ «ميركلا نآرقلا يف تعقو ثيح (انأ) ةملك

 ان َلاَد 8 :وحن ةمومضم ةزمهلا نوكت نأ امإف عطق ةزمه اهدعب تناك اذإف «رخآ ٌفرح
 0 8 2 مم 2چ هرور 2 . 2 3 .٠

 وأ ١١۳[« :ماعنألا] « تيليتلا رأت © :وحن ةحوتفم وأ ۲١۸[ :ةرقبلا] 4 ٌثيِمأَو ءيا

 .[1848 :فارعألا] يشكو ريب ال إانأ نإ : وحن ةروسكم

 دملاب نولاقو «تاكرح تس دملاب شرو أرقيف «لصفنم اهيف دملا نأ ةظحالم نم دب ال

 :امه ناهجو هل نولاق نإف ةروسكم ةزمه (انأ) دعب عقو اذإ امأ ًاعبرأ وأ نيتكرح

 رصقي هنإف شرو امأ ءءارقلا ىقابك فلألا رصقو «ًاعبرأ وأ نيتكرح فلألا دم

 .ًالصو فلألا فذح رصقلاب دوصقملاو «عونلا اذه يف ءارقلا يقابك

 اهفلأ نوفذحي يأ اهنورصقي ءارقلا عيمج نإف رخآ فرح (انأ) دعب ناك اذإو

 .نيتكرح رادقمب ةيدم ًافلأ اهنوتبثي ءارقلا عيمج نإف فقولا دنع امأ ًالصو

 س ذ

 الَرْمَش ٍءاَه َنوُك ُهَّنَسَتَي لصو مُمْرْبَع ِءارلابو ولاد اهو 0
 رس يع لک ےب ںی

 .]04[ % رسن فيكح لآ كِإ ْرظناو » : ىلاعت هلوق يف

 ةءارق نوكتف .ةمجعملا يازلاب (اهزشنن) :(كاذ) نويفوكلاو رماع نبا أرق

 ظ . ءارلاب (اهرشنن) : نيقابلا

 Yol] # . . . زلط هسک مل كلباَرَسَو کیا لإ رشا » : یلاعت هلوق يف

 نوقابلا اهتبثأو (رظناو ّنستي) ًالصو (هنستي) ءاه فذحب يئاسكلاو ةزمح أرق

 .ًافقو اهنوتبثي ءارقلا عيمجو ءٌالصو

 ف
 س م

 الصم ٍرشَكلاب داّصلا مَ رص  ْعِفاَش مزجلا ع مدا لا ٍلضولاَف
1۳ 



ay 

 ]0۹[ 4ير ءىش لڪ ع هلآ كع لا اق هَل بت اک :  ىلاعت هلوق يف

 هنأ ىلع ميملا نوكسو لصولا ةزمهب (ملعآ لاق) : (عفاش) يئاسكلاو ةزمح أرق

 . عراضم ُلعف هنأ ىلع ميملا عفرو عطقلا ةزمهب (ملعأ لاق) :نوقابلا أرقو ءرمأ لعف
 .[101 كبل ّنْهَرِصَف # : ىلاعت هلوق يف

 .اهمضب نوقابلا أرقو ءداصلا رسكب (نهرصف) :(الصف) ةزمح أرق

 ا د درو 1 ص 0 0

 الخ وذ رْيَغلا ىفو ًاركذ اًهلكأ امثس حو فص ناكشالا مص ٌءزجو اءزججو ۸۰

 مل اولعجو # :هلوقو 10[2] ارج نف لج لک لع ْلَمْجَآ َّمُش # :ىلاعت هلوق يف
 l٤» :رجحلا] # وسقف وج نب پاب لکل : هلوقو 10٥] :فرخزلا] 4 اء وداع نم

 اهأرقو «يازلا مضب ةبعش اهأرق تعقو ثيح ةعوفرملاو ةبوصنملا (ءزج) ةملك يأ

 . يازلا نوكسب نوقابلا

 نويفوكلا أرق «ثنؤملا ريمضل ةفاضم تناك اذإ تعقو ثيح (اهلكأ) ةملك ىف

 . فاكلا نوكسي نوقابلا أرقو «فاكلا مضب (أركذ) رماع نباو

 يف ٍضْعَب لع اَبَصْنَب ُلَضَقْبَو # : وحن ثنؤملا ريمضل فضت مل اذإ (لكأ) ةملك امأ
 نباو نويفوكلا امهأرقف ١4١[« :ماعنألا] اڪ ايعا و «[4 :دعرلا] < ڪل

 . فاكلا ناكسإب ريثك نباو عفان اهأرقو فاكلا مضب (الخ وذ) ورمع وبأو رماع

 ن
2 

 تك ثبت ءارلا مص حنت ىل اتهاَهو َنيِنِمْؤُملا يف ٍةَوُبَر يفو ۸١

 4 وبر لإ امھتیواءو # :هلوقو 10[0] * َوَوْنَرِب مقکج لتمک ٭ : یلاعت هلوق يف

 6٠[. :نونمؤملا]

 أرقو ‹ نيعضوملا يف ف ءارلا حتفب (ةوبر) : (الفك تهبن) رماع نياو مصاع أرق

 . نيمضوملا يف ءارلا مشب «ةوبر) : نوقامل

 الجم ةع اننا ين فو َءاَنَو اومن دَدَس يرل لصولا يفو ۲
 وف قرت ايف مالو اوقَرَقَت آل هَل ٍناَرْمِع لآ يفو ۳



 َالَّثُم ُفَّقلَت يف ًاثآلت يورَيو اوُنَواَعَت ال يف ُءَّنلا ِدوُقُعلا دنعو 5

 التت َنْوَّقلَت ذإ للت ارات وُوَصاَتَتو ٌعَبْرَأ ُهْنَع ُلَّرَعَ دت ٥

 آل َدْمَبَو ٍناَحِتْمِإلاَو اًهروُن يفَو اهووهب اوَّلَوَت يفرح ْعَم ملك ۸٦

 الدب ْنَأ ْعَم بارخألا يف نجري  اوُعَراتَت اهي مت ًاضْيأ ٍلاَمْئالا يف ۷

 ىلَجْنا اه نْينكاَسلا ُعْمَجَو هلع ن ١ وّضَبَرَت له لَك ِءاَرَعلا بولا يفو ۸

 ًالَصَو َءاَهلا ُهَلْبَق ائَهلَت هلع ن دريك فرخ م يرزق رَ ل

 َالَج هلق نم نافرک الو ديو اوفراعتل يف ُءاتلا ِتارُجُحلا يِفَو ١

 َالَّصَحُم مفا نيهجَو ىلَع ُهْنَع ن وُهَكَفَت ْعَم يِذَّلا َنْوَتَمَت ْمُشْكو 4١

 يزيل أرق ملك نوثالثو ىدحإ يهو «يزبلا تاءاتب فرعي ام اهيف تاملكلا هذه

 . فيفختلاب امهؤرقي هنأ قيقحتلاو هل فالح امهيف ناتملكو ءًالصو اهيف ءاتلا ديدشتب

o 
١ 

e 
51 

 .تاملكلا هذه عيمج يف فيفختلاب نوؤرقيف ءارقلا ةيقب امأ

 . فيفختلاب نوؤرقي يزبلا مهعمو ًاعيمج ءارقلا نإف تاملكلاب ءىدت اذإو

 : ىه تاملكلا هذهو ءرعشلا مظنل ةياعر تاملكلا هذه ىف رخأو مظانلا مَّدق دقو

 AY : :ءاسلا] 4 ةكتلمْل مدو نیلا إ8 «[531 :ةرقبلا] © َنوُفِفَنُت هنم تحل أوُمّمَمَت الو #

 4 ولس نع مكب فرق «[۱۰۳ :نارمع لآ] 4 اورد آو اً للا لع أوُمِصَتْعََو ©

 «نْكيأياَم فقل ادي ١ «[۲ :ةدئاملا] 4 نودملاو شالا لع انواع الو !» 2[ : ماعنألا]
 رص

 : هط] اعتصام فقلت كيب يفاَمْقلَأَو » ء[4 :ءارعشلا] فق ىه اذل 8 «[117 :فارعألا]
 مولا

 حتفو ءاتلاب «لزنت اهؤرقي يزبلا نأل [5 :رجحلا] « ياب الإ ةكيكملا لر ام ۹

 0 11١[« :ءارعشلا] 4 ُنيِطََّقلأ رَت سم لع » «(ةكئالملا) عفرو يازلا

 صا ال کلام ء[٤ :ردقلا] ا ةكيتلملا لر ا 0119١ :ءارعشلا] 4ر

 و ء[16 :رونلا]4 هكا متو د #8 01١4 : ليللا]# ملت ار یراق ۰۲۲۰ : تافاصلا]

 رتن r] 9 4 کک ُفاَحَأ هوَ اولو نو #و ٠۰١[« :دوه] 4 س ملڪ ال اي

 خر عاوز هظو # «[54 :رونلا] لام هامان الوت بوق » ,[ها/ :دره] © دا دق

 ا ۲١[« :لافنألا]  َنوُعَمَْش مشناو هنع ولوت الو ل «[۹ :ةنحتمملا] 4 لوك نأ

< 
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 ےس ہر م سس ا

 نأ لو ل ء[۳۳ :بازحألا] « كوألا ِةَيِاِهَجلأ جرت جربت الو » 45 :لافنألا] أوس

 نی رک ڈاک ط 01: :ةبرتلا] لإ آني کویر لَه لف ٭ ٥۲(۰ :بازحألا] وپ
 01٠١ :سبع] هل هلع ما ۸ : ملقلا] 4 تورت ال ويفك َّنِإ # «[۸ :كلملا] 4 لا

 لو # ء[١١ :تارجحلا]  بقلالاب اوربا لو 8 «[۱۳ :تارجحلا] € ارامل لاو #

 ١١[. :تارجحلا] أوس

 وتمت حك َدَقَلَو 8 :امهو ءاتلا فيفختب يزبلا امهؤرقي ناتملك كانهو
 .[30 : ةعقاولا] (َنوهكَُفَت شلم طو ٠٤١[ :نارمع لآ]

 ىتلا اهدحو ىه نيئالثلاو ىدحإلا تاملكلا هذه نأ ىلع هيبنتلا نم دب الو

 ٠ ٠ .اهتاريظنب كلذ لثم لعفي الو .ًالصو ءاتلا ديدشتب يزبلا اهؤرقي

 نم حبصي هنأل تاكرح تس رادقمب هدمو هتابثإ بجو دم فرح ءاتلا لبق ءاج اذإ

 . (ىِهلَت (5َ) هنع)و (اوعزانت آلو) :وحن مزاللا دملا ليبق

 3 مق

 رح 5 نم 32 3 رش 2 100 5 2 ت

 الح هب َعيص نّبَعلا ٌرْشك ُءافخإو افش امك حف نونلا يف ًاَعَم اًمِهن 7

2 8 MAT EA > س لا نل 9 :هلوقو ۲۷١[« :ةرقبلا] *َىهاَمِعَف تقلا اود نإ # : ىلاعت هلوق يف 

 نونلا حتفب (افش امك) يئاسكلاو ةزمحو رماع نبا أرق 0108 :ءاسنلا] دب ركظو اَنْ

 (الح هب غيص) ورمع وبأو نولاقو ةبعش أرقو ءرسكلاب نيقابلا ةّءارق نوكتف (اَمعَن)
 .ةرسكلا مامتإب نيقابلا ةءارق نوكتف ءاهسالتخاب يأ نيعلا رسك ءافخإب

 : ىه تاءارق ثالث ةملكلا هذه ىف نأ كلذ نم لصحتي

 . يئاسكلاو ةزمحو رماع نبا ةءارق يهو  نيعلا ةرسك مامتإو نونلا حتفب (اًَمِعَن)

 . صفحو ريثك نباو شرو ةءارق يهو  نيعلا ةرسك مامتإو نونلا رسكب (اًمعن)

 .ةبعشو ورمع يبأو نولاق ةءارق يهو  نيعلا ةرسك سالتخاو نونلا رسكب (اًمعن)

 م 0 ع س ر : 3 2

 آالّكُو عْفَرلاِب ُرْيَملاو ًايفاَش ىتأ ُهُمْرَجو مارک نع زمکو اَيَو ۳
 نم مڪر رکيو ڪل رڪ وهف رف لا اهونؤنو اهوفحت نيو ## : ىلاعت هلوق يف

 .[۲۷۱] 4م تاس



 | «(رفكنو) نونلاب نوقابلا أرقو «ءايلاب «رفكيو» (مارك نع) رماع ن نباو صفح أرق

 ثالث اهيف نوكيف «نوقابلا اهعفرو (ًايفاش ىتأ) يئاسكلاو ةزمحو عفان ءارلا م مرجو

 : تاءارق

 .رماع نباو صفح - عفرلاو ءايلاب (رقكيو) - |

 . يئاسكلاو ةزمحو عفان - مزجلاو نونلاب (زمكنو) - ۲

 .ةبعشو ورمع وبأو ريثك نبا : مهو نوقابلا  عفرلاو نونلاب (ٌرَفكنو) - ۳

 ر امس

 ًآلَصَوُم ًاَساَيق مرلي ملو ُهاَضر اس ًافَتْسُم نیلا رشک ُبَسْحَيَو 4

 ءاوسو «لابقتسالا وأ لاحلا هب ديرأ ءاوس ًاعراضم ًالعف تناك اذإ (بسحي) ةملك

 يئاسكلاو ورمع يبأو ريثك نباو عفان نم لك هنيس رسكب أرقي # . . .مهرثكأ نأ بسحت

 .هنيس حتفب نوقابلا ًارقيو (هاضر امس)

 نزو ىلع يتلا ةيضاملا لاعفألا نأ ينعي (الصؤم سايق مزلي ملو) : مظانلا لوقو

 مهف «ملعي ملع «ءعّمسي عمس :وحن نيعلا حتفب هب لعفي نزو ىلع اهعراضم نوكي ّلعف

 سايقلل ةقفاوملا يه بّسحي يف نيسلا حتفب ةءارقلاف ءٌبّسحي ٌبسح :اهلثمو «مهفي

 . ةيعامس يهف نيسلا رسكب (بسحي) امأ

 1 ر
 الَصأ نيّسلا يف ذ ٌمّصلاب ة ةَرَسْيَمَو ص تف رسکاو ٌدَملاب اودا لَقَو ۹٥

 VA] ¥. . . -ولوُسَرَو هلأ ن ٍبرَحي اود ولعت مَ نإ # :ىلاعت هلوق يف

 «لاذلا رسكو «ةزمهلا دعب فلآ تابثإب (اونذآف) :(افص ّىتف) ةبعشو ةزمح أرق

 .فلألا فذحو ةحوتفم لاذو ةنكاس ةزمهب (اونّذَأَف) نوقابلا أرقو

 .[۲۸۰] مرسم لإ هر قرع وو تاک ن لو » : ىلاعت هلوق يف

 .اهحتفب نوقابلا أرقو «نيسلا مضب (ةَرٌسيم) :(داّصأ) عفان أرق

 ن
 02 هام 7 و مك ا مر 200 ت

 العلا دلو ىئوس نع حتفو مسغب لق نوعجرت امن فخ اوقذصتو 5

5117 



 هس e 6 ل 2 هس
 .[۲۸۰] # . . . مك ريس اوف دصَت ناو : : ىلاعت هلوق يف

 .اهديدشتب نيقابلا ةءارق نوكتف «داصلا فيفختب (اوقَّدَصَت) : مصاع أرق

Aرخل لس ی رح مس  

 . [A1] اإ هيف تروعجتر اموی اوقتاو # : ىلاعت هلوق يف

 حتفب ورمع وبأ أرقو «(نوعَجْرُت) ميجلا حتفو ءاتلا مضب ورمع ابأ الإ ةعبسلا أرق
 .ميجلا رسكو ءاتلا

 ف قح ف

 ًالِدْمَتَت اًرسلأ عقزاو ًاقَح َرِكْذُتَش  اوُفَمَحَو راف ٌرسكلا َلِضَت نأ يِفَو -۷

e 

 امدح ليك نأ اکیا ّنم وضرر نمم ناكاو لجرف » :ىلاعت هلوق يف

 . د01 ئر مهد ركن

 .اهحتفب نوقابلا أرقو «ةزمهلا رسكب (لضت نإ) :(زاف) ةزمح أرق

 لاذلا نوكسب (ركذتف) :(اقح) ب امهل زومرملا ورمع وبأو ريثك نبا أرقو
 اهبصنو «ءارلا ةزمح عفرو «فاكلا ديدشتو لاذلا حتفب نوقابلا أرقو «فاكلا فيفختو

 : تاءارق ثالث اهيف نوكيف «نوقابلا

 .ورمع وبأو ريثك نبا - بصنلاو فيفختلاب (َركْذُيف) - ١

 .ةزمح  عفرلاو ديدشتلاب (ٌرَكَدَتف) - ؟
 .نوقابلا - بصنلاو ديدشتلاب (َركَذتف) * 

 الت ٌمِصاَع اَنُه اهْمَم ٌةرضاحو ىو اسلا يف ُهَعْفَر بِصْنا ٌةَراَجَر -۸

 .[۲۸۲1 * . . . مب اھت ورت ٌةَرضاَح ةَردَجَي ترک نأ لإ 8 : ىلاعت هلوق يف 001

 عفرلاب (ةرضاح ٌةراجت) نوقابلا أرقو امهيف بصنلاب (ةرضاح ةراجت) مصاع أرق
 ظ .امهيف

 .[۲۹ :ءاسنلا] کنيا نع رحتي ترک نال : ىلاعت هلوق يفو

 (ةراجت) (ىوث) ب مهل زومرملا (يئاسكلاو ةزمحو مصاع) نويفوكلا أرق
 . عفرلاب نوقابلاو «بصنلاب



 امس قح

 العلا امس بدعي ْعَم ُِفْعَيَو رضصقو ةو رشَك مص نامر حو 4

 ع اع : و و ر
 الع ىّمح ٌعْمَج ميرختلا يفو ٌفيرش هباتكو يف ٌديحْؤتلاو مْرَجلا اذش-٠

 .[۸۲) 4ةَجْوْئَئنَعَو : یلاعت هلوق يف

 ءاهلاو ءارلا مضب (ٌنَه 2: (قح) ب امهل زومرملا ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 .اهدعب فلأو ءاهلا حتفو ءارلا رسكب (ٌناهرف) :نوقابلا أرقو «فلألا فذحو

 .[141 ب نم برو ا نسل روي : ىلاعت هلوق يف

 فغيف) :(اذش العلا امس) يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق

 .امهعفرب نيقابلا ةءارق نوكتف «نيلعفلا يف مزجلاب (بذعيو

 . [۲۸۵] ولسمو وکو ءونكَمتلمَو هاب نماء 08 : ىلاعت هلوق يف

 :نوقابلا أرقو ءدارفإلا يأ ديحوتلاب (هباتكو) :(فيرش) يئاسكلاو ةزمح أرق
 . عمجلاب (هبُثكو)

 ١7[. :ميرحتلا] €. . هيو اپر تملکپ ته ٌدَصَو# :ىلاعت هلوق يف

 .دارفإلاب نيقابلا ةءارق

o 034 م ۳ 2 ر س 2 و ۰ ا  

 الح اَعَم ينإو ينم يبو يّبَرَو اهفاضم ينوركذاف يدهعو يتيبو ١

 : يه تاءاي نامث ةروسلا هذه يف ةفاضإلا تاءاي

 . صفحو ماشهو عفان اهحتف ]١١5[ 4 َنيمباطلل بب 8 - ١

 . ةزمحو صفح اهنكس [1١؟4] 4َنيِمِلَطلَأ ىِدَهع لاال ا - ۲

 .ريثك نبا اهحتف ]١57[ کرک ذأ نودا » - ٣

 .ةزمح اهنكس [108] 4ُثيِمْيَو حم ىلا قرط - ٤

 . شرو اهحتف [1871 «ْمُهّلَمَل یب اووي 4 هاو 7

 .ورمع وبأو عفان اهحتف [144] الإ مَن هاف # ١

 .ورمع وبأو ريثك نباو عفان اهحتف [۳۳] و ] «ملعأ نإ 9 - ۷

1۱1۹ 



 يرض ے9 ىج
 یی ورال نجد سکس

COMديب 11 نكاح داموا  

oT فو ج ف و CIR yy, 
 اللب فلخلابو دوج ىف للقَو ةنْشَح در ام ةاَرّؤتلا كعاَجضإَو ١

 ةلامإلا يأ - عاجضإلاب اهؤرقي ميركلا نآرقلا يف تعقو ثيح #ةاروتلا# ةملك
 ام) يف ءاحلاو ءارلاو ميملاب مهل زومرملا ورمع وبأو يئاسكلاو ناوكذ نبا - ىربكلا

 حتفلا :نيهجوب نولاق اهؤرقيو (دوج يف) شروو ةزمح ليلقتلاب اهؤرقيو .(هئسح در

 : 3 د ف ,
 iL هر هعمل كب fs و: 6 مير هم عمد ا و

 اللخو ّصخخ ّبّيَعلا نورتو اضر يف نورشحت 00 نوُيلْعَت يفو ۲

 ر سا

 .[171] مكه لإ تور کخنو توق اورمک تیار لف :  ىلاعت هلوق يف

 «بيغلا ىلع امهيف ءايلاب (نورّشحُيو نوبلغُيس) :(اضر يف) يئاسكلاو ةزمح أرق
 باطخلا ىلع ٍءاتلاب نيقابلا ةءارق نوكتف

 .[11 نما فأر هَ مهكر : ىلاعت هلوق يف

 عفان ةَءارق نوكتف «بيغلا ىلع ءايلاب (مهنوري) :(صخ) ًاعفان الإ ةعبسلا أرق
 . باطخلا ىلع ءاتلاب

 ںص
 6 هس

 O حتفلاب َنيّدلا ١ َّنِإ | حص هر شك دوقعلا يناث َريَغ ْمُمْضَأ ناوضرَو ۳

 ر عقوق وجت مرکل قل يف تقر یس رض اک

  دوقعلا ةروس يف يناثلا عضوملا كلذ نم ىنئتساو «ءارلا مضب ةبعش اهأرق

 يالا ليش ةر ابا کا و رقي :ىلاعت هلوق وهو - ةدئاملا

 .رسكلاب عضاوملا عيمج - نوقابلا أرقو ءرسكلاب هأرق هنإف ١١[. :ةدئاملا]

 .رطملل ةبساتم اللب لامو «ريزغلا رطملا ميجلا حتفب :دوجلا )١(

 .مُظُع يأ الكر (0

۲۰ 



 .[19] مكس هلآ دنع تملا 3 : ىلاعت هلوق ىف

 اهرسكب نيقابلا ةءارق نوكتف «ةزمهلا حتفب (َّنَأ) :(الفر) يئاسكلا أرق

 e ت ر 2 5مم داس حلا َوْهَو ٌةَرْمَح ن

 ترو ٍطَسِقْلاب ت 7 :ىلاعت هلوق يف . [۲۱] «ساّتلأ

 اقلب مالا ظفل دقو (نولير) :نوقابلا أرقو (نولتاقو) ةزمح أرق

 1 رش | ص 5 1
 ًالوخ ُفخلا ةتيَملاو ًارفت اقص اوففح ِتْيَملا َعَم ِتْيَم ٍدلَب يفو

 الَّقنُم ءاَج لكلل ٿي هَيْمَلاَمو 3 ِتارُجُحلاو مامْنألا ىَدل ايمو ٦

 (تيملا) ةملكو ء[۹ :رطافو 7 :فارعألا] اهيعضوم ىف تيم ٍدلب# ةملك

 اهأرق [۲۷:نارمع لآ] *يحلا نم تيملا جرخيو تيملا نم ّيحلا جرخيإ : وحن تعقو

 نيقابلا ةءارق نوكتف «فيفختلاب (ارفن افص) رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو ةبعش

 .ديدشتلاب

 ا یاو :ئلاعت هلوق نم (ةتيملا) ةملك

 .ديدشتلاب نوقابلا اهأرقو فيفختلاب عفان

 . ُةئْيَمحُأَد ايم نك نم وأ : ىلاعت هلوق

 .فيفختلاب نوقابلاو «ديدشتلاب عفان امهأرق ٠١[ :تارجحلا] اسيوي

6 

 566 4 رم و اهأرق [1"* :سي] اھت

 نأ 8 :للاعت هلوقو [١؟؟ :ماعنألا] €.

 هيخأ مَ لَڪ أي

 ةفص هيف ققحتت مل ام نأ ينعي «ًالقثم ءاج لكلل تمي مل امو» : مظانلا لوقو

 نوم ملو تیم ت َكَّنِإ 8 :وحن توملا ةعبسلا ءارقلا عيمج نإف عقو ثيح ۳١[ :رمزلا] €

 ك ص
2 

 .ديدشتلاب هنوؤرقي

 الفك حص انكاشس اومضو تعضو اونكسو اليقث يفوكلا اهلفكو ۷ a” f 4 2 هس مني 6 < ر 4 0 . 0 ا

 دوخام داسو « نكمتملا ملاعلا اهرسكو ءاحلا حتفب ربحلا (1) :لتقملاو «ةمظعلا ىهو ةدايسلا أ

 .تايزلا ةرمح مامإلا ىلع ءانث اذهو ءرومألل برجملا وه

 ۲۲١



 .[۳۷] «اًيْوراهلْفَكَو # :ىلاعت هلوق يف س 2 ر 5 . 0 ےک

 . فيفختلاب نيقابلا ةءارق نوكتف «ديدشتلاب (اهلّقكو) :نويفوكلا أرق

 .[01] «ٌتسَصَصَواَمِيَدَلْعأُهَلأَو # : ىلاعت هلوق يف

 نوكتف ءءاتلا مضو نيعلا نوكس (ٌتْعَضو) : (الّمك حص) رماع نباو ةبعش أرق

 .ءاتلا نوكسو نيعلا حتفب (تَعضو) : نيقابلا ةءارق

 باحص

 ًالوآلا َةَسْعْش ُرْيَغ ٌمْفَرَو ُباَحص | ِهِعيِمَج زه نود اَيِرَكَر لقو ۸

 ةزمحو صفح ةزمهلا فذحب اهؤرقي ميركلا نآرقلا يف تعقو ثيح (ايركز) ةملك

 .ةزمهلا ىلع بارعإلا ةمالع رهظت زمهت امنيحو .نوقابلا اهزمهيو (باحص) يئاسكلاو
 کر سس ےس س 8 .

 :تاءارق ثالث «اًيْوَر کو # :ىلاعت هلوق يف

 تابثإو «ءافلا فيفختب «ءايركز اهلّمكو» :رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان - ١

 .اهعفرو ةزمهلا

 .اهبصنو ةزمهلا تابثإو «ءافلا ديدشتب (ءايركز اهلّقكو) :ةبعش - ١

 فذحو ءافلا ديدشتب (ايركز اهلّقكو) :يئاسكلاو ةزمحو صفح مهو نوقابلا - ۳

 .ةزمهلا

 0 ف شش 7

 الك ىف ٌرَسكُي هللا نأ دعب نمو ادهاش ةعحضأو ُءاَداَنَف ُركَذدَو -4

 .[۳۹1 بارلا يف لس ماف وهو هک ملا هداف # : ىلاعت هلوق يف

 هذه ةلامإ عم ريكذتلا ىلع فلألاب (هادانف) :(ًادهاش) يئاسكلاو ةزمح أرق

 . ثينأتلا ىلع ءاتلاب نوقابلا أرقو .فلألا

 .[۳۹] © . . . یی كرش هللا نأ # : ىلاعت هلوق ىف

 .اهحتفي نيقابلا ةءارق نوكتف «ةزمهلا رسكب (هللا نإ) :رماع نباو ةزمح أرق

 ن
 وع

 امس

 جيك م 5 ا 00 هم ساس م و م هَ ےس
 القثا مضلا رسكاو كّرح مص معن امَس مکر شبی ِءاَرْسإلاَو فهكلا عم ٠

Y۲ 



 7 7 7 مع ن
 الو رججلا حم فاك ْعَمةَرْسَحِل  اوُسكاَبْوَتلا ينو ئَروُشلا يف مَحْمَمَت ١

 4 . . . درشي هلا نإ ميرملي # : هلوقو [۳۹] € . . . يحس رسب هللا نأ # :ىلاعت هلوق
7 
 قو ت

 .[۲: فهكلاو 4: ءارسإلا]#تلحللصلا نولمعي نذلا َنيِدِمْؤَمْلا رّسببو # : هلوقو ٤٥[« :نارمع لآ]

 يف (رْشَبي) :(معن امس مك) مصاعو ورمع وبأو ريثك نباو عفانو رماع نبا أرق

 نوقابلا أرقو ءاهديدشت عم نيشلا رسكو ءابلا حتفو ءايلا مضب ةعبرألا عضاوملا هذه

 . نيشلا مضو ءابلا نوكسو ءايلا حتفب (رْشْنَي) : يئاسكلاو ةزمح مهو

 .[۲۳ :ىروشلا] € . . .ُهَداَبِعُدَنَأ مسبب ىلا كد # : ىلاعت هلوقو

 حتفو ءايلا مضب (رْشَبُي) :(مع معن) مهل زومرملا رماع نباو عفانو مصاع أرق

 مضو ءابلا نوكسو ءايلا حتفب : نيقابلا ةءارق نوكتف اهديدشت عم نيشلا رسكو ءابلا

 .اهفيقخت عم نيشلا

 :هلوقو «[١7:ةبوتلا] € . . .ٍنوْضِرَوُهْنَم ٍةَمْحَرِب مهر مهربي # :ىلاعت هلوق يفو

 هب رض دل كلناَسإب هرس امّ * :هلوقو «[۷ :ميرم] 4« ركلغب كري نإ ابركح رل
 oY]. :رجحلا] 4# يلع رعب كر اإ # :هلوقو ]۹۷ : میرم] «تريقتملا

e1  
 ةر د ر ر

 فيفختلاب (كُرْشْبت رْشبَتل كرش «رشني) :اهعيمج عضاوملا هذه يف ةزمح أرق
 .ديدشتلاب نيقابلا ةءارق نوكتف

 رجحلا عم) :هلوقو «ميرم ةروس يهو فاك ةروس ينعي (ٍفاك عم) مظانلا لوقو
 . 0٥۳ ةيآلا يف روكذملا وهو رجحلا ةروس يف لوألا عضوملا ينعي (الوأ

 ل ن
 َداَمْعا ٌقلْخَأ ىَنِإ رشكلابو | ةَّنِئأ ص ِءاَيلاب ةُملَعن 5 o“ 2 2 - 7 و 2 7 77 08

 ا

2 
0 

 ًالَّصْفَ

 ٤۸1[. «َليخِلاَو هولا ةَمكححِحْلاَو بنك ُهُملُمْيَو# : ىلاعت هلوق يف
 ءءايلاب (هملعيو) :(ةمئأ صن) فلألاو نونلاب امهل زومرملا عفانو مصاع أرق

 .نونلاب نيقابلا ةءارق نوكتف

 ]٤۹[. 4 . . .نيلطلأ حري مَ قلنا نا 8 : ىلاعت هلوق ىف

 .اهحتفب نيقابلا ةءارق نوكتف ءةزمهلا رسكب (ىنإ) :(داتعا) عفان أرق

 يضر



 2 و 3 1 , ٍ
 ًالَع ومُهيفون يف ٌءايو ًاَصوّصخخ  اَهِدوقَعو اهب ًارْيط ًارياط يفو -۳

 rd 2 طس ر 2 pA را - .٠

 « ندب اَ درك » :هلوقو .[45] 4 ولأ ندب ايَط ٌنْكَيَم :ىلاعت هلوق يف
 ١١١[, :ةدئاملا]

 يف (ًارئاط) عفان أرقو «نيعضوملا يف (ًاريط) :(اصوصخ) ًاعفان الإ ةعبسلا أرق

 [¥o]. 4 مهروجأ مهيفومف تح للا تورو چ, يدوب (ارليحو اوما تريل ااو 8 : ىلاعت هلوق ىف

 .نونلاب نيقابلا ةءارق نوكتف «ءايلاب (مهيفويف) : : أرق

 جا ارث 7
 هو انج اكر ْمُتلأَه اَم يف فلا الو 5

 ت

 الج لدم ْمَكَو ٍدْمَح اأ رس - 2 ص 0
 فلألا فذحب شروو لبنق اهؤرقي ميركلا نآرقلا يف تعقو ثيح (متنأاه) ةملك

 ًافلآ ةزمهلا لادبإ شرولو «نيب نيب ةزمهلا ليهستب ورمع وبأو عفان اهؤرقيو (متنأه)
 :تاءارق سمخ ةملكلا هذه ىف نوكيف ءاهدعب نكاسلا دوجول ًاعبشم ادم اهّدمو

 ١ - لبنق - ةزمهلا قيقحتو فلألا فذحب متنه .

 .ورمع وبأو نولاق  ةزمهلا ليهستو فلألا تايئإب متنا اه ١"

 ناهجو  ةعبشم ًافلأ ةزمهلا لادبإبو «ةزمهلا ليهستو فلألا فذحب متناه «متنأه - ۳

 . شرول
 .نوقابلا  ةزمهلا قيقحتو فلألا تابئإب متنأاه - ٤

 ج لذ اها ثنا م
 ع ف 1 6 0 9 يأ د د يبرم خف 7 2

 الّمَج نار ٍةرْمَه نم ةلادُنإو ىَدُه ٍتباث ْنِم ُهيبنتلا هئاه يفو 6
 2 و ر هس هس ےس س مه o4 < مم 8 ر يا جوس

 المح لكلل نيهجولا هي ويجو مكو مهريغ نع نيهجولا ليتخيو 5

 ًالّهَسُم ُهْنَع ناَهْجَولا ِلَدَبلا وذو  ٌاَبَهَذَم رصقلا وذ ِهيِمَّتلا ىف ُدَصْقَيَو -۷

 ءارقلا دنع (متنأاه) ةملك نم (اه) لصأل نايبو هيجوت اهيف ةثالثلا تايبألا هذه

 . (ىده ټباث نم) ناوكذ نباو يزبلاو نييفوكلا دنع هيبنتلل (اه) نإ اهيف لوقلا ةصالخو
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 . (الّمج ناز) لبنقو شرو دنع (متنأأ) اهلصأ ذإ ةزمهلا نم ةلدبمو

 .ماشهو ورمع وبأو نولاق مهو نيقابلا دنع نيهجولل ةلمتحمو

 هل دملا نوكي فلألا تبثأ نم نإف هيبنتلل (اه) انلعج اذإ هنأ ىلإ مظانلا راشأ مث

 .هعابشإو هطيسوتو هرصق يف مهلوصأ ىلع مهو ًالصفنم

 امهو ًاقباس ناروكذملا ناهجولا هل نوكيف لدبلا دم بحاص وه ًاشرو نأو

 .ليهستلا عم رصقلاو «عبشملا دملا عم لادبإلا

 وئ رشكلاب ُدْمَب ْنِم ةَدَدََشُم عم باّتكلا َنوُمَلْمَت كرو َّمُضَو 6

 .[۷۹] ( . . .بككلا َنوُمْيَمم رک امی راو وک کلو :  یلاعت هلوق يف

 ماللا ديدشتو نيعلا حتفو ءاتلا مضب (نومْلعث) :(اللذ) رماع نباو نويفوكلا أرق

 فيفختو نيعلا نوكسو ءاتلا حتفب (نومَلْمَت) نيقابلا ةءارق نوكتف ٠ ؛ميلعتلا نم اهرسكو
 . ملعلا نم ةحوتفم ماللا

 ج امس ر
 الخ ٌّمُضلا َعَم اَنْيَتآ ِءاَنلابو اَمَس ُهَحوُر ومكُرُمَأَي لَو ٌمْفَرَو 4

 غد حج 2 ف
 ًالَّرَع هيكاح َنوُمْبَت يفو َداَعَّن  وُعَجْرُت ٍبْيَعلابو هيف امل رشكو ١

 .[101 4اباَبرأَنيبلاَو کها اود نأ گرمای اکو » : ىلاعت هلوق يف

 ) :(امس هحور) مهل زومرملا ورمع وبأو ريثك نباو عفانو يئاسكلا أرق

 .بصنلاب ا ةءارق نوكتف «عفرلاب (مكرمأي

 .[1114 کيو بڪ نم مڪي تاء امل يلا قك مهلا َدَحَأ ْدِإَو# : ىلاعت هلوق يف

 : عفان قو ء«فاكلا لبق ةمومضم عاتب یی :(الوخ) ًاعفان الإ ةعبسلا أرق

 . مظانلا هب ظفل امك (مكانيت)

 نيقابلا ةءارق نوكتف «ماللا رسكب (امل) :(هيف) نم ءافلاب هل زومرملا ةزمح أرقو

 . حتفلاب

Yo 



 : (مكتيتآ امل) يتملك يف ءارقلا بهاذم ةصالخو

 ١ - عفان  مكانيتآ امل .

 .ةزمح  مكئيتآ امل - ١

 .نوقابلا  مكيتآ امل ۳

 .[851 4 توعجر ولو # : ىلاعت هلوق ىف

 ىلع ءاتلاب نيقابلا ةءارق نوكتف «بيغلا ىلع ءايلاب (نوعجرُي) :(داع) صفح أرق

 . باطخلا

 . A۳1] #تمر وع هللا نيد رفا # : ىلاعت هلوق يف

 نوقابلا أرقو بيغلا ىلع ءايلاب (نوغبي) :(الوع هيكاح) صفحو ورمع وبأ أرق
 . باطخلا ىلع ءاتلاب

 - 7 ت عمو سس ع 5

 الت مهل ةورفكت نل اولعفت ام ب 22 بَعو ٍدِهاش نع ِتّيبلا ٌجَح رشكلابو ١

 .[41 #4. . . تدل حح سالا ل لولو : ىلاعت هلوق يف

 .اهحتفب نيقابلا ةءارق نوكتف «ءاحلا رسكب (جح) :يئاسكلاو ةزمحو صفح أرق

 .[1 وري ڪپ نک ر رح نما قیام و # : ىلاعت هلوق يف

 نوكتف .«بيغلا ىلع ءايلاب (هورفكي . . .اولعفي) يئاسكلاو ةزمحو صفح أرق

 . باطخلا ىلع ءاتلاب نيقابلا ةءارق

 امس

 ًالَّقَت َءاَرلاو يغلا ُمضَيو امس هار مج ْعَم ِداضلا رشکب ْمُكْرِضَي -۲

 ]°1 .] 4اَعيَط مهد مڪر أ 006 واور صن نو * : ىلاعت هلوق يف

 ءارلا نوكسو داضلا رسكب (مكزضي ال) :(امس) ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق
 1 . فيفختلاو

 .اهديدشتو ءارلاو داضلا مضب (مكوضَي ال) :نوقابلا أرقو

۲۲٦ 



 ًالَقَمُم ٍتوُبَكْنَعلا يف بصح ن ر ولْزْنُمَو نيلزنُم لق اَمُه اَميفو -۳

 انِإ # :ىلاعت هلوقو ٩ یو وکم ف لاک : یلاعت هلوق يف

 ٤ :توبكدعلا] 4 برملا ذده ٍلْهَأ م تول زغم

 نوقابلا أرقو «نونلا حتفو ليقغتلاب (نولّرم# .(نيلّرَتم» رماع نبا أرق
 .نونلا نوكسو فيفختلاب

 ١ ك ن قح

 ىلَجْنا امك لبق واو ال اوُعِراَس لق ن يموت واو ٌرسك ريصن قَحو ٤

 س ب

 ]1١5[. 4یم َوكِيَلَمْلا نم ضا َةَسْمَحي مکر کدی :  یلاعت هلوق یف

 نوكتف «واولا رسكب (نيموسم) :(ريصن قح) مصاعو ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 .اهحتفب نيقابلا ةءارق

 . [۱۳۳ :نارمع لآ] 4 ڪير نمو ۴ رْفعَم لإ او راسو 9# : : ىلاعت هلوق يف

 نوقابلا أرقو «نيسلا لبق واو ريغب (اوعراس) :(الجنا امك) عفانو رماع نبا أرق

 .واولاب

 د ةبحص

 لَ هَتْرْمَه رشک ئاك َّدَم ْعَمَو
 حص

 ةبخص حْرَقلاو فاقلا مضب حقو ٥„

 د

 و وذ رشكلاو مَّصلا ُحْنَف ةهذعي َلئاقو ًاروُسُكَم ءاي لَو ۲٦

 014... 000 سمي نإ # :ىلاعت هلوق ىف

 VY ¥. . لآ اص ام دب لری # :هلوقو

 «فاقلا مضب ةثالثلا عضاوملا يف (حرق) :(ةبحص) ةبعشو يئاسكلاو ةزمح أرق

 ش .اهحتفب نيقابلا ةءارق نوكتف

 فلأب (نئاك) : (الد) ريثك نبا اهؤرقي ميركلا نآرقلا يف تعقو ثيح (نيأك) ةملك

 .(نّيأك) :نيقابلا ةءارق نوكتف «ءاي ريغ نم ةزمه مث فاكلا دعب

 .[117] 4ک نوير عم لف يب نم نيكو 0 :ىلاعت هلوق يف

YY 



 «ءاتلا حتفو اهّدعب فلأو فاقلا حتفب (لتاق) :(وذ) نويفوكلاو رماع نبا أرق

 .فلألا فذحو ءاتلا رسكو فاقلا مضب (َِّتْق) :نيقابلا ةءارق نوكتف

 ش Er 9 د 05

 ًالَث ًاعئاش اوثنأ ىَشْعَيو ًابْغرَو اَسَر امك امص بغذلا ٌنْيَع كرحو -۷

 يئاسكلاو رماع نبا اهؤرقي ميركلا نآرقلا يف تعقو ثيح (ًابعُر «بعُرلا) ةملك

 . نيعلا نوكسب نيقابلا ةءارق نوكتف «نيعلا مضب :(اسر امك)

 طع سل ع م

 .[154] 4 كَنِم ٌةكفباَط یس ف ناسا نما © :ىلاعت هلوق يف

 نيقابلا ةءارق نوكتف «ثينأتلا ىلع ءاتلاب (ىشغت) :(اعئاش) ىئاسكلاو ةزمح أرق

 . ريكذتلا ىلع ءايلاب

 طا

 د س

 اللف ٌعَياَش ُبْيَعلا َنوُلَمْعَي اَمِب ًادياحح عفّولاب يف هلك ةو -۸

 1٠ لک ر مالا : ىلاعت هلوق يف

 .بصنلاب (هّلُك) نيقابلا ةءارق نوكتف «عفرلاب (هّلك) :(أدماح) ورمع وبأ أرق

 .[155] 4رب َنوُلَمَمَتاَمِي هاو # : ىلاعت هلوق يف

 «بيغلا ىلع ءايلاب (نولمعي) :(اللخد عياش) ريثك نباو يئاسكلاو ةزمح أرق
 . باطخلا ىلع ءاتلاب نيقابلا ةءارق نوكتف

 رص
 ىلتجا اه صفح “و دزو دن اقص اًهرشك مض يف ٽم انتمو متمو 04 اه 02 2 . و سف ر م ر

 نباو ةبعش اهؤرقي «ميركلا نآرقلا يف تعقو ثيح (ٌثم ءانتم ءمتم) :ةملك

 طقف ةروسلا هذه يف صفح مهقفاو «ميملا مضب (رفن افص) رماع نباو ورمع وبأو ريثك

 .عقو ثيح ميملا رسكب نوقابلا أرقو ءاهريغ يف رسكلابو

 المك عاش ْذِإَمَّصلا ُحْنَقو لفي يف مضو َنوُعَمْجَت ةع ٍبْيَملابَو -“
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 ١51[. :نارمع لآ] 4وم اسی ةو » : ىلاعت هلوق يف

 ىلع ءاتلاب نيقابلا ةءارق نوكتف «بيغلا ىلع ءايلاب (نوعمجي) : صفح أرق

 . باطخلا

 .[1311 4 ٌلْمَيِنَأ يبل ناک امو # :ىلاعت هلوق يف

 حتفو ءايلا مصب (َلْعُي) : (الفك عاش ذإ) رماع نباو يئاسكلاو ةزمحو عفان أرق

 .نيغلا مضو ءايلا حتفب نيقابلا ةءارق نوكتف « نيغلا

 ك ل
 ًالَمَك ْرخآلاو يماّشلل ٌجَحلا يفو  ُهَدْمَبِو ىّبل ذيدشتلا اولتق ام ١

 ل د
 لَو هَل َنَبَسْحَي ًابْيَغ ٍفلُخلاِبو اولن ماَعنألا يف ًالاق دقو كارد ۲

 .IM . . الام اكوُعاَسأ ول اودعقو موخو اولا یل » : ىلاعت هلوق يف

 نيقابلا ةءارق نوكتف «ديدشتلاب (اولّتَق ام) :(ىّبل) يف ماللاب هل زومرملا ماشه أرق
 . فيفختلاب

 :هلوقو 14 «.. . اتما هلا لیس ف اوني نذل سَ الو # :ىلاعت لوق يف

 . oA] : جحلا] اوتاک رااوليفرن »

 . فيفختلاب نيقابلا ةَءارق نوكتف «ديدشتلاب (اولتف) : نيعضوملا ىف رماع نبا أرق

 .[198 :نارمع لآ] © . . . متاس مسمع ورك ل اوفو اوفو $ : یلاعت هلوق يف

 نيقابلا ةءارق نوكتف «ديدشتلاب (اولتقو) :(كارد المك) ريثك نباو رماع نبا أرق

 . فيفختلاب
2 

 ھو ےس کے مہ ےہ

 ٠٤١[. :ماعنألا] €. . . ْمُهَدلْواَولَمَق يذلا يح د 7 :ىلاعت هلوق يف

 . فيفختلاب نيقابلا ةءارق نوكتف «ديدشتلاب (اولتق) ريثك نباو رماع نبا أرق
 . ريثك نباو رماع نبا ىلع دئاع تيبلا يف (الاق) يف ريمضلاو

 #1 "اننا هل ليس ناؤ هز هسا ا :ىلاعت هلوق يف

 . باطخلا ىلع ءاتلاب نوقابلا أرقو «ءاتلاو ءايلا :نيهجوب (ٌنبسحت) ماشه أرق

۲4 



 ا

 الفخ ملا ريكاو مشب ءاي لالا َرْيَغ نْرخَيو اتر اوزسکا ناو "ع

 ]171١[. 4 َنيِنِمْوُمْلآ َرْج أ عيضم ال هنأ ناو : یلاعت هلوق يف

 .اهحتفب نيقابلا ةءارق نوكتف «ةزمهلا رسكب (هللا نإو) :(ًاقفر) يئاسكلا أرق

 رسكو ءايلا مضب (الفحأ) عفان اهأرق ميركلا نآرقلا يف تعقو ثيح (نزحي) ةملك

 ٠٠١[ :ءايبنألا] 4 رب ےل ْعّرملا منْ ال # :ةملك الإ كلذ نم نشتسي ملو «يازلا

 . يازلا مضو ءايلا حتفب نيقابلاك اهأرق هنإف

 ميركلا نآرقلا يف عقو ثيح يازلا مضو ءايلا حتفب نوقابلا أرقو

 قح 1 ف 7

 وم وذو ىح ُبْيَملا َنولَمْمَي اَمب  لقَو ْذْخَ نسخي اًْرَح َبَطاَحَو 4

 يدل سج و :  هلوقو 011781 * . . ارك َنيدلأَنيَسحيالَو ل : ىلاعت هلوق يف
 .[۱۸۰] € . . .َنوُلَحَي

 ىلع ءايلاب نوقابلا ًارقو «باطخلا ىلع امهيف ءاتلاب (ًنبسحت) : (ذخف) ةزمح أرق

 .بيغلا

 18١[. :نارمع لآ] ربح نوم اَهَُللاَو ## : ىلاعت هلوق يف

 ةءارق نوكتف «بيغلا ىلع ءايلاب (نولمعي) :(قح) ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 . باطخلا ىلع ءاتلاب نيقابلا

 مش 4 o2 2 ت و هاا ع 2

 السلس مضلاو حفلا َدْعَب ُهْدُدَسَو ةنوكش زيكاف ٍلافنألا َعَم ريمي 6

 هلأ يل 8 :هلوقو 1725[0] € . . . نيل َّنِم َتيِيْلل َنيِمَي ىح :ىلاعت هلوق يف

 . 100 :لافتألا] # . . . ٍبَيطلأ َنِم َّتَِِحْل

 «ميملا حتفو «ىلوألا ءايلا مضب (َرْيَمُيل َرْيَمُي) :(الشلش) يئاسكلاو ةزمح أرق

 رسكو ىلوألا ءايلا حتفب (ٌريِمي) :نيقابلا ةءارق نوكتف ءاهرسكو ةيناثلا ءايلا ديدشتو

 . ةففخم ةيناثلا ءايلا نوكسو ميملا

 .ةءارقلا ةيوقت ضرغلاو ءموقلا فارشأ :الَم )١(

 ضرب



 تباَدَع اوفوذ ُلوُقَنَو يح رع ةييئألا ُْمُهَلْدَكَو اولاق ام ٌبْيْكَتَس» :ىلاعت هلوق يف

 .[141] «*ِقيِرَحْلأ

 مسي مل امل ءانبلا ىلع ءاتلا حتفو ةمومضم ءايلاب (بتكيس) : (المكيف) ةزمح أرق

 نونلاب (ُبّتكنس) :نوقابلا أرقو «ءايلاب (لوقيو) «ماللا مضب (مهلتقو) .هلعاف

 .نونلاب (لوقنو) بصنلاب (مهلتقو)

 ًالِمْجُم مشّرلا فشكاو ماسه باتك لابو ْمُهُمْسَر اك ياشلا ٍرُبُرلابو 0
 .[184] *ٍريِيُمْلا بتتكلأَو رْسْرلَاَوتديلاِب ومآَج ## : ىلاعت هلوق ىف

 أرقو «ءاب ةدايزب (باتكلابو) :ماشه أرقو «ءاب ةدايزب (ربٌرلابو) :رماع نبا أرق

 . نيعضوملا يف ءابلا كرتب نوقابلا
 (باتكلاو ربزلابو) :ناوكذ نبا ةءارقو (باتكلابو ريزلابو) : ماشه ةءارق نوکتف

 . يماشلا فحصملا مسرل ةقفاوم ءابلا ةدايزو «(باتكلاو ربزلاو) : نيقابلا ةءارقو

 اامس كل قح ص
 e ت ےس 2 م 4 ao ت ر ا وري + چ 7 007

 ىلتعا اَمَس فيك ٌبيْعل نبَسحت ال نس كنيس نومتكي بيغ یخ افص 4
 يب
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 4-0 0 - ےس ےس 7-0

 الدم َءاَج وأ ٌُفطَعلا هيفو ِبْيْعَو مهتبيخت سخت الف اَبلا مضب اقحو -۹

 .[۱۸۷] * . . . موم الو الل ميس 3 : یلاعت هلوق ىف

 امهيف ءايلاب (هنومتكي الو «هننيبيل) :(ٌّقح افص) ورمع وبأو ريثك نباو ةبعش أرق

 .ءاتلاب امهيف نيقابلا ةءارق نوکتف ‹بيغلا ىلع

 و ج ا ر ہی ر
 [AA] # . . . نوح رشد نزلا نیس ال © :ىلاعت هلوق يف

 ىلع ءايلاب (نبسحي) :(امس فيك) رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق
 . باطخلا ىلع ءاتلاب نوقابلا أرقو «بيغلا

 ےک ےس

 .[144] 4رَراَمَمِب مهس الف 8 : یلاعت هلوق يف

۳١ 



 .نيسلا نارسكيو ءابلا مضو بيغلاب (مهّنْبسحي الف) :ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 باطخلا ىلع ءاتلاب (مِهّنبّسحت الف) :رفعج وبأو ةزمحو مصاعو رماع نبا أرقو
 . نيسلا نوحتفي مهو ءابلا حتفو

 س نشا و
AFI 1داع و 5 هم وو يك  Î2 سنس . < Ot 

 الدزمش نولتقي نرخ ةَءاَرَب يف دعبو ًءافش ٌرخا اولتاق انه -_

 را ے٥ رم

 .[1505] € . . .ًاوُلَيفَو اوتو يبست فأوُدوُأَو 0 ىلاعت هلوق يف

 ريخأتو (اولتفو) ميدقتب (اولتاقو اولتفو) :(ًءافش) يئاسكلاو ةزمح أرق

 .(اولتاقو)

 دهل کب : ىلاعت هلوق يفو
 تکنو نول قیم هلآ لیس س ىف تول ےک ةا

* 

 ١١١[. :ةبوتلا]

 لوعفملل ينبملا ميدقتب (نولتقيو نوُلَئْقُيَف) :(الدرمش) يئاسكلاو ةزمح أرق

 . كلذ سكعب نيتروسلا يف نوقابلا أرقو «لعافلل ينبملا ريخأتو
 . كلذ مدقت دقو «ديدشتلاب (اولتقو) :نآرقي ريثك نباو رماع نبا :هيبنت

 “الملا َيِراَصْنَأو يل ٌلَمْجاَو ينمو اَمُمالك يتإو يهْجَو اثار ١

 : تاءاي تس نارمع لآ ةروس يف

 . صفحو رماع ¿ نباو عفان اهحتف ۰ ۰] لل َىِهَج یھجو

Eورمع وبأو عفان اهحتف [؟5] . 

 . عفان اهحتف [۳۹] 4اهُديِعأ يَ 0
 .ورمع وبأو عفان اهحتف [41] ياء لل ل لَمَجأ #

 .ورمع وبأو ريثك نباو عفان اهحتف [4] 4ان ا

 ر

 . عفان اهحتف ]٥۲[ ا لِ ۍړاکصنآ نم

 .ميركلا :لدْرَمَّشلا )١(
 .تشلا ةقثلا وهو ءىلم عمج ءرعشلا ةرورضلا رصقو دملاو ميملا رسكب :ءالملا (۲)

۲ 



 ءاسنلا ةروس

 المج ِضْقَحلاب ماَحْرَألاو ُةَرْمَحِو ًاَمَّتَحُم َنوُلَءاَعَت ْمُيفوُكَو ا

 .[11 # . ماجرا وب واس ىلا هما أوتو #9 :ىلاعت هلوق يف

 .اهديدشتب نوقابلا أرقو «نيسلا فيفختب (نولَءاَسَت) :نويفوكلا أرق

 .بصنلاب نوقابلا أرقو ءرجلاب (ماحرألاو) :ةزمح أرق

 ص را مع 1 3

 الج َةَدَِحاَو عفّرلاب ٌمفات امص مك مضض َنْولْصَي مَع ًامايق ٌرُصِقَو ١

 . 151 4امكيِق گه َلَمَج یل 8 : ىلاعت هلوق ىف

 ‹فلألا فذح يأ رصقلاب (امّيق) :(مع) ب امهل زومرملا رماع نباو عفان أرق

 . اهتابثإب نيقابلا ةءارق نوكتف

 ]11١[. كاريس رْولْضِيَسَو# : ىلاعت هلوق يف

 نوكتف «ءايلا مضب (نولصّيسو) :(افص مك) ب امهل زومرملا ةبعشو رماع نبا أرق

 .اهحتفب نيقابلا ةءارق

 ]1١[. فصلا اهل ةو تاک نإَو : ىلاعت هلوق يف

 .بصنلاب نيقابلا ةَءارق نوكتف «عفرلاب (ةدحاو) : عفان أرق

 د كل ص
 ًالّمَجُم ريخألا يف ٌصصُفَح َقَقاَوَو اند امك ّمَص اصلا حتفب ْئَصوُيَو ٣

 :هلوقو ١١[« :ءاسنلا] * . . . نيد وأ اب صوب َةِّيِصَو ِدَحَب نمل :ىلاعت هلوق يف

 1١1[. 4 . . .ٌراصضم ريع نيد وأ ا صوب صو دعب نم ©

 حتفب (ىّصوي) :(اند امك حص) ب مهل زومرملا ريثك نباو رماع نباو ةبعش أرق
 يناثلا يف داصلا حتف دق نوكيف يناثلا يف صفح مهقفاوو «نيعضوملا يف داصلا

 .نيعضوملا يف اهرسكب نوقابلا أرقو .لوألا يف اهرسكو

A 



 شش

 “المش رشکلاب ْرْمَهلا مص لضّولا یدل

 ف شش ۰

 ًالَصْبف ميملا رسكاو فاش مجنلا عم عم | ْرَمرلاو ٍرونلاو لختلا ِتاَهَّمأ يفو ٥

 يح : هلوقو »111£ «شُدشلأ هيدر وخ | هم ناک ناک تلا يدر ل 57 هلوق يف

 1 .اَنيَدَل يمكَلأ وأ ىف ُهَّنِإَو © 6 :صصقلا] # . . وشر اھم ف تعب

 . . کیا توي را E: «YA : لحنلا] #.. . گهن 0 2 أ هو 3 »¢

 7 AGS ا دلو ء[١ :رمزلا] 4 . . . ْمُكِيِهَمُأ نوظُي يف مقل ه0 :رونلا]

 .[85 :مجنلا] €. . کیا

 2« همالف## .«همالف# ةعبرألا عضاوملا هذه يف :(اللمش) يئاسكلاو ةزمح أرق

 ءاهمأ# يف طقف ٌداصوو ب همالفإ# يف ءادتباو الصو ةزمهلا رسكب € .«اهمأ#

 . مضلاب أرق فرخزلاو صصقلا يف مآ ظفلب ًادتبا اذإف مآ

 . مجنلاو رمزلاو رونلاو لحنلاب €مكتاهمأ# يف ًالصو ةزمهلا رسكب أرقو

 ةعبرألا اهعضاوم يف (مكتاهّمإ يف ةزمهلا عم ميملا رسكب هدحو ةزمح أرقو

 .نيقابلاك هأرق مكتاهمأ ظفلب أدتبا اذإف .الصو

 عضاوملا عيمج يف ميملا رسكو ةزمهلا مضب نوقابلا أرقو

 ك |

 ك ْذإ حملا يف ُهْعَم بدع فكن عم ُقْوَفَو ٍقالط عم نون ۀلخڏيو ١

 « . . . اراک لدي ¥ »17 :ءاسنلا] # . . . تج ُهْرِْخَدَي ر : ىلاعت هلوق يف

 4 . . . بح ُهَلِْديَو وناس هلع رک #8 01١ :قالطلا] €. . . بنج هلجي # ١٤[« :ءاسنلا]

 ١۷[. : حتفلا] 4 . . . برب َلَوَمَي صَو . . . نج هلجي ء14 : نباغتلا]

 . نباغتلا ةروس يهو قالطلا قوف يتلا ةروسلا يأ (قوفو) هلوق )۲(

۳٤ 



 عضاوملا هذه عيمج يف (هبذعن ءرفكت «هلخدن) :(الك ذإ) رماع نباو عفان أرق

 . ءايلاب نيقابلا ةءارق نوكتف نونلاب

 © 32 هک 3 7

 الخ ْمُد كناذق يكمل دس لق نْيذللا ناذللا نْيَتاَه ناذَمَو ۷

 :يه اهعضاومو نونلا ديدشتب ريثك نبا اهؤرقي تعقو ثيح تاملكلا هذه

 4 ناصح ِناَدْم چ ۾ ء[۳٦ :هط] € نرسل نده ا ء[١١ :ءاسلا] € اهني نالو »

 .[۲۹ : تلصف] (اتداضأ يدل اترا ء[۲۷ : صصقلا] نّه ىت ىَرْسِإ ء۱۹ : جحلا]

 : صصقلا] €. . . ككل ني نایب كل نلف 3 : ىلاعت هلوق نم (كناذف) ةملك امأر

 م

 القعم أ فاَنَحألا يفو تاَهش ةَءاَرَب دنعو ًاَمْرَك اَنُهَّمَضصَو ۸

 َءوماوُشِنَأ لف © 0۱٩ :ءاسلا] 4ارگ اسلا اثرت نأ ےک ليال 9 : ىلاعت هلوق يف
 ٠۴۳[. :ةبوتلا] € . . .اهَرَك وأ

 نوقابلا أرقو .نيعضوملا يف فاكلا مضب (اهرك) :(باهش) يئاسكلاو ةزمح أرق

 ٠١[. :فاقحألا] امرك هنو امرك مما هتل : ىلاعت هلوق يف

 ‹ نيعضوملا يف فاكلا مضب (ًاهرک) : (القعم تيث) ناوكذ نباو نويفوكلا أرق

 . حتفلاب نوقابلا ًارقو

 ش ك د

 اع آرش مک عطجلا سکو احيِجص اند ِةَنْيَبُْم اَي ُحَتْناَف لكلا يفو 4

 ١[. :قالطلاو ° :بازحألاو ۹ : ءاسنلا] 4 ديم كجي ر : ىلاعت هلوق يف

 5و «ءايلا حتفب ةثالثلا اهعضاوم يف (ةنّيبم) : (احيحص اند) ةبعشو ريثك نبا أرق

 .اهرسكب نوقابلا

 يام : يهو ًاضيأ عضاوم ةثالث يف تعقوف ةنيبم عمج (تانيبم) ةملك امأ

 ١١[. :قالطلا] تیم هلآ تيا 9: «[غ5و ”4 :رونلا] تم

Yo 



 عيمج يف ةملكلا هذه : (الع ًافرش مك) صفحو يئاسكلاو ةزمحو رماع نبا أرق

 .اهحتفب نوقابلا أرقو .ءايلا رسكب اهعضاوم

 7 7 ر

 ًالَوأ َرْيَغ هل زكا تاتصخُملا يفو ًايواَر داّصلا ريكاف ٍتانَصْخُم يِفو ٠

 «لوآلا عضوملا ادع ام اهعضاوم عيمج يف (تانصحملا .تانصحم) ةملك

 نوقابلا أرقيو «داصلا حتفب لوألا عضوملا يف أرقيو «داصلا رسكب يئاسكلا اهؤرقي

 .[14] اسلا نو تدكصخملاَو # # :وه لوألا عضوملا

 العلا رفن ْنَع ّنّصْحأ يِنَو هوجو ةُباَحص لحأ يف ٌرشكو ٌمَضو ١

 .[15] © . . . ٌمُكحِلَدهآَرواَم يكل لحأَو 9 : ىلاعت هلوق يف

 أرقو ءءاحلا رسكو ةزمهلا مضب (ّلحأو) : (هباحص) صفحو يئاسكلاو ةزمح أرق

 .ءاحلاو ةزمهلا حتفب (َلَحأو) :نوقابلا

 .[10] 4 . . . ریا ناي صحا ادق ¥ : ىلاعت هلوق يف

 .داصلاو ةزمهلا حتفب نوقابلا أرقو ءداصلا رسكو ةزمهلا مضب

 د 8 7 ج

 الد ُهَدِشاَر لمتلاب اوكّرَح لّسف لسو ُهَّصَخ ًالْخْدَم اوُمَض ّجَحلا عم ١

 متد » :هلوقو ۲۱ ایر خم ملیر ل :ىلاعت هلوق يف
 .[59 :جحلا] © . . .مَيوُضْرِب الخنم 1 رے ےس کک ےس

 . حتفلاب عفان أرقو «ميملا مضب (ًالخدُم) :(هّصخ) ًاعفان الإ ةعبسلا أرق

 . عيمجلل ميملا مضب وهف ]۸٠0[ ©ٍَقْدِص َلَحَدَم ىنَلِجَدَأ# :وهو ءارسإلا عضوم امأ

 وأ واوب قوبسم ريغ ناك اذإ (. . .مهلس «لس) :لاؤسلا نم قتشملا رمألا لعف

 .ةزمهلا نوطقسيو نيسلا نوحتفي ءارقلا عيمجف عاف

۲۳٢ 



 ا ر هم هم . . 58 و .

 نباو يئاسكلا نإف [TY] # ءدرصف نم هلأ اولس و # : وحن ءأف وأ راوب قيس اذإو

 ةيقبو (.. .مهلّسو ءاولّسو) ةزمهلا طاقسإو نيسلا حتفب نآرقي (الد هدشار) ريثك

 .ةزمهلا تابثإو نيسلا نوكسب نوؤرقي ءارقلا

8 

 ةلْمَش مّضلاو للا ٍنوُكَس ف د  بِدَحلا ّعَمَو ىوُت رْضَق ْتَدَقاَع يِفَو 1

 . 001 4 . . . مسا ت َدَمَع دلا 8 : ىلاعت هلوق يف

 . فلألا تابثإب (تدقاع) :نوقابلا أرقو «فلأ ريغب (تدَّقَع) :(ىوث) نويفوكلا أرق

 .[؟5 :ديدحلاو ۳۷ :ءاسنلا] © . . . لل سالا َدوُرمْأَيَو © :ىلاعت هلوق يف

 . نيعضوملا يف ءاخلاو ءابلا حتفب (لَخَبلاب) :(اللمش) يتاسكلاو ةزمح أرق

 ع هوي رم ا هر و ركل
 القم ٌمَعَواقَح امن ىَّوَسَت مُهُمصَو عفر ُيِمرح ْهَنَسَح يقو 15

 ]1١0. 4 . . .اَهمِعَصي ٌةكسَح كت نإَو# : ىلاعت هلوق يف

 . بصنلاب نيقابلا ةءارق نوكتف . عفرلاب (ةنسح) : (يمرح) ريثك نباو عفان أرق

 ]٤۲[. (ضّرَألأ مم ىوش ول * : ىلاعت هلوق يف

 .ءاتلا حتفب نوقابلا أرقو ءءاتلا مضب (ىّرَست) :ورمُع وبأو ريثك نباو مصاع أرق

 : ةيلاتلا تاءارقلا اهيف نوكيف . (مَع) رماع نباو عفان َنيسلا لّقثو

 .نيسلا فيفختو ءاتلا مضب ىَوَسُت :ورمع وبأو ريثك نباو مصاع - أ

 .ةلامإلاو نيسلا فيفختو ءاتلا حتفب ىَوَّست : يئاسكلاو ةزمح - ب

 . حتفلاو ليلقتلا شرولو «نيسلا ديدشتو ءاتلا حتفب ىوّست :رماع نباو عفان - ج

 ل س
 لک َبْضَتلا ُمُهْنِم ُليِلَث ُمْفَرَو |اَفَش اَهِبَو اهتخت رصفا ٌمُثْنَمَآلَو ١

 .ةئيّزلاو نْسُحلا يف ليلكإلاك هل َبْصّتلا لعج يأ :َبَصَتلا )١(

TY 



 لوقو «[5:ةدئاملاو ٤١ :ءاسنلا] * . . اود ملك اسيل سملو »ف :ىلاعت هلوق ىف

 ءءاسنلا تحت اهنأل ةدئاملا ةروس يف يذلا عضوملا ينعي (اهبو اهتحت رصقا) : مظانلا

 . ءاسنلا ةروس يف يأ اهبو

 نوكتف «فلألا فذحب نيعضوملا يف (متسمل) :(افش) يئاسكلاو ةزمح أرق

 .اهتابثإب نيقابلا ةءارق

 .[ 4من ليال وعما :  یلاعت هلوق يف

 ب د

 الح يف تيب ُماَغْدِإ اَنَد هش ب يع َنوُمَلْطُت مرات نع نكي ثنو ١

 . 101 4 . . . هدوم تبوک کک مل ناگ لوی ل : ىلاعت هلوق يف
 ىلع ءايلاب نوقابلا أرقو «ثينأتلاب (نكت) :(مراد نع) ريثك نباو صفح أرق

 .ريكذتلا

 .[۷۷] 4ةليِيقَنوُملْناَلَو ل :ىلاعت هلوق يف
 «بيغلا ىلع ءايلاب (نوملظُي الو) :(اند دهش) ريثك نباو ىئاسكلاو ةزمح أرق

 .باطخلا ىلع ءاتلاب نوقابلاو

 . A11] 4 لوت ىِذَلأ ريغ منَ هبا تب # :ىلاعت هلوق يف

 .راهظإلاب نوقابلا أرقو «ماغدإلاب (ةفئاط تّيَب) : (الُخ يف) ورمع وبأو ةزمح أرق

 1 ش و س 5-9 71 .

 مشا َحاَتْراَو َعاَش ايار َقَدَضَأك ِهِلاَد لبق نكاَس ٍداَض ُماَمْشِإَو -۷

 «نوفدصي «قدصأ) : وحن لاد اهدعيو ةنكاس داص لك نأ ىهو «ةدرطم ةدعاق هذه

 ثيحب يازلاب داصلا طلخ :مامشإلا ىنعمو (عاش) يئاسكلاو ةزمح اهّمْسُي (. . .ردصي

 . يازلا ىلع داصلا توص بلغي ثيحب ياز الو داصب سيل ًاديدج ًافرح ناريصي

 «رثكلا عمج نل «ةلق عمج وهو لامش عمج : المشأ ع. طاشنلا : حايترالا «ءرشتنا يأ :عاش )1(

 .لئامش

YA 



 الَدَبت اَلا ريقلاو ِتَّيل 09 نم ارش لق حنقلا تختو اَهيِفَو -۸
 4 اسف ات کک ع هللا ىررمف . . . اوف هلأ لیس يف مرض اَذِإ 8 : ىلاعت هلوق يف

 ]1: تاجسلال € اوف 6 اسا کا اج نإ 00 هلوقو ل19:5]

 (اوتبشتف) :قباسلا تيبلا يف (عاش) ةملكب امهيلإ راشملا يئاسكلاو ةزمح أرق

 ءابلاب (اونيبتف) :نوقابلا أرقو . ةثالثلا عضاوملا يف «تّتلا نم ءاتلاو ءابلاو ءاثلاب

 .نّيبتلا نم نونلاو ءايلاو

 ,OG AZ) ؟ي ةر 7
 الشهن قح يف عفّرلاب يلوأ َريغَو ًارَج وأ اللا رضق ىف معد 4

 کک
 ]1۹٤. امم تسل ملا مك ولآ نَمِل اول وقد الو # : یلاعت هلوق ىف

 أرقو «فلآلا فذحب يأ رصقلاب (مّلَسلا) :(ىتف مع) ةزمحو رماع نباو عفان أرق

 نيعضوملا نع زارتحالا «تيبلا يف (ًارخؤم) ةملكب دوصقملاو .اهتابثإب نوقابلا

 . عيمجلل رصقلاب امهف نيقباسلا

 .[۹] 4 . . .َوُدِهحبلكَو ِرَرَصلا لأ يع مومل ني دودا یوي » : ىلاعت هلوق يف

 أرقو «عفرلاب (ُريغ) :(الشهن قح يف) مصاعو ورمع وبأو ريثك نباو ةزمح أرق

 Dg a ةم ع 5. e < و ها اهب تل واس ر دف 200 نم و و
 الخ ىّرص قح مضلا حتفو نولخ دَي مضَو هامح يف اًيلاب ِهيِتونَو ٠"

 ص د 7
 05ج لاَ يفر او م نقلا يَ ْمُهْنَع والا لوطلاو ميْرَم يفو ١-

 .[114] كاَجيِظَعاَرَجَأ هون َفْوَسَف ا : ىلاعت هلوق يف

 .نونلاب نوقابلا أرقو «ءايلاب (هيتؤي) : (هامح يف) ورمع وبأو ةزمح أرق

 .ةليبق مسا لشهن :الشهن )١(

 .بذع يأ :ءاحلا حتفب الح «عمتجملا ءاملا :يرّصلا (؟)

 .يلحلا اهسبلأ اذإ هتجوز الح :مهلوق نم ذوخأم ءاحلا حتفب الح ()

۳۹ 



 :هلوقو ]1١4[2 © ابقي َنوُمَلْظِي الو َدَّنَجْلا َنوُُخْدَي َكِيكلْوَأَف 8 :ىلاعت هلوق يف
 رھ و ےس ص ےس ھر ر ع وہ کے ل ووو ر ھر

 ةنمجلا توخ دي كلوا # :هلوقو ٦٠[« :ميرم] اعيش نوملظي الو ةا نودي كهلواف *

 4١[. :رفاغ] باسو ريَ اف وقدر
 لوعفملل ًاينبم (نولَحْدُي) :ةثالثلا عضاوملا يف ةبعشو ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 . ءاخلا مضو ءايلا حتفب (نولُخْدَي) نوقابلا أرقو ءءاخلا حتفو ءايلا مضب يأ
 ١[. :رفاغ] ( رخ منهج َنوُلُخْدَِيَس » : ىلاعت هلوق يف ے ا ر رے إلا سرر ےس 5 3

 ءايلا حتفب نوقابلا أرقو ءاخلا حتفو ءايلا مضب (نولخدّيس) ةبعشو ريثك نبا أرق

 . ءاخلا مضو

 مر و ر نس ر

 . [۳۳ :رطاف] اولد ندع تج # :ىلاعت هلوقو

 مضو ءايلا حتفب نوقابلاو ءءاخلا حتفو ءايلا مضب (اهنولَحْدُي) ورمع وبأ أرق

 .ءاخلا

 الث ًاتباث هّمأل زيكو ِرْضَقلا مم افخم ْنُكَسَو ٌمُمِْضاَق اَحلاَضَيَو 5

 .[118] 4 . . . الضامي الشي نآ الع َحاَتْجاَلَف 8 : ىلاعت هلوق ىف

 فلألا فذحو ةففخم داصلا نوكسو ءايلا مضب (احِلْصُي) :«أتباث) نويفوكلا أرق

 . مظانلا اهب ظفل امك (احلاَّضَي) : نيقابلا ةءارق نوكتف «ماللا رسكو

 ًالَهَجُم هيف تشل ًانوكش ضف | ُهَمَألَو ئلوألا واولا ٍفْذَحِب اوُوِلَتَو -۳

 .[15] «اوضِرُمُتْوَأ ا ولت نِإَو # : ىلاعت هلوق یف

 «ماللا مضو ىلوألا واولا فذحب (اولت) :(الهجم هيف تسل) ةزمحو رماع نبا أرق

 .ةنكاس واو اهدعبو ةمومضم واو تابثإو ماللا نوكسب (اوُولت) : نيقابلا ةءارق نوكتف

 ميملاو ةزمحل ءافلاو ماشهل رمر ماللا (الهجم هيف تسل) مظانلا لوق : هست 3

 هذه نوكتف رماع نبا ايوار امه ناوكذ نباو ًاماشه نأ فورعملا نمو ناوكذ نبال

 .ةزمحو رماع نبال ةءارقلا
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 تي

 7 نصح

 ب مصاع مهنع لزناو هنصح رشكلاَو مضلا حتف لزنو ٤ 0 39 وذم هءّميس ظا 5 ع 0

 ی ےس 21 ص 2 عصر م هلع <50 م م ےس ر 8 .

 4 . . لف نم لر ىذلأ بتكحلاَو وِلوُسَر لع لرد ىِذْلأ بتكْلأَو # : ىلاعت هلوق ىف

[IT 

 «يازلاو ةزمهلا حتفب (لرثأ) ؛يازلاو نونلا حتفب (لّرَت) : عفانو نويفوكلا أرق
 . يازلا رسكو ةزمهلا مضب (لزنأ) «يازلا رسكو نونلا مضب (لّرُن) :نوقابلا أرقو

 ]٠٤١[. 4 . . .ٍبتكلا فمع رت َدَهَو# : ىلاعت هلوق يف

 رسكو نونلا مضب (لّر) :نوقابلا أرقو «يازلاو نونلا حتفب (لّزت) :ٌمصاع أرق
 .يازلا

 الّمَحَت بوك ِكْرَدلا يف ُمِهتْوْيَس | ٌةَرْمَحَو يع مهيتْؤُت َفْوَس ايو ٥

 اوُهَفَحَو ُهوُمَكَس اوُدْمَت ناكشالاب 5

 ًالهْسُم ٌنوُلاَق َنْيَعلا ىَفْحَأو اصوٌصخ )14 sg Rr هم f f ,ح

 .[1511 €. . . ْمُهَروجُأ َمهِيِتْؤوُب كوس َكِيلْوأ 8 : ىلاعت هلوق يف

 .نونلاب نوقابلا أرقو «ءايلاب (مهيتؤُي) :(زيزع) صفح أرق

 .[11 بع ارجل توس وأ ل : یلاعت هلوق يف

 .نونلاب نوقابلاو «ءايلاب (مهيتؤيس) :ةزمح أرق

 ]٠٤١[. 4ٍراَثلأَنِم لكس كَرّدلأ يف َنيِقْفَمْلأ لإ  :ىلاعت هلوق يف

 .اهحتفب نوقابلا أرقو «ءارلا نوكسب (كردلا) :نويفوكلا أرق.

 .[105] * . . .ٍتْبَسلَأ ف أودع ال مه اتل 8 : ىلاعت هلوق يف

 .لادلا فيفختو نيعلا ناكسإب (اوُدْعَت ال) :(اصوصخ) ًاعفان الإ ةعبسلا أرق

 .لهسلا قيرطلا ًابكار يأ :الهسم )١(

٤1 



 .لادلا ديدشتو نيعلا حتفب عفان أرقو

 هذه يف نوكيف ءاهتحتف سالتخا يأ نيعلا ةكرح ءافخإب عفان نع نولاق أرقو

 : يه تاءارق عبرأ ةملكلا

 . ةتسلا ءارقلل فيفختلاو نيعلا نوكسب (اودغعت ال)

 . شرول لادلا ديدشتو نيعلا حتفب (اوُدَعَت ال)

 .نولاقل لادلا ديدشتو نيعلا ناكسإب (اوُدْعَت ال)

 .نولاقل لادلا ديدشتو نيعلا ةكرح سالتخاب (اوُدعَت ال)

 7 ء
 الحشا

. 
 ص

 ٌةَرْمَحل اًرْشإلا يفو ًاروُبَر  اَنُهاَهَو ٍروُبَرلا ص اينالا يفو -۷

 ىف ابك دتلو # :هلوقو ء[17 :ءاسنلا] ارور د واد اتیا ءو # :ىلاعت هلوق ىف

 . ٠١[ :ءارسإلا] وبر دواداَسَتاَمَو 8 : هلوقو ٠٠١[« :ءايبنألا] < . . . لا رحب ْنِمِرْوَرل

 .اهحتفب نوقابلا أرقو «يازلا مضب (روبُزلا «ًاروبز) :ةزمح أرق

 ال ال ال



 يج یو رج
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 ةدئاملا 0 ر وس

 2 2 ك ص

 را مس

 لد ٌدياَح ٌمُكوُدَص نأ رشك ينو  اَمُمآلِك اعض (ُنآَنَش) اعم ْنُكَمَو -

 نونلا نيكستب نيعضوملا يف موق ناش مكنمرجي الو :ةبعشو رماع نبا أرق
 .(نآتش) يف ىلوألا

 .اهحيتفب :نوقابلاو

 . ةيطرش اهنأ ىلع (نأ) يف ةزمهلا رسكب (مكودص نأ) :ريثك نباو ورمع وبأ أرقو

 . (نآئش) ل ٌليلعت اهنأ ىلع ءاهحتفب :نوقابلاو

 ياا ا ىلع مودم ا مرق لكن يلا يف ةصئخلاو

 .(مكودص نإ موق ناش : :ورمع وبأو ريثك نبا أرق
 .(مكودص نأ موق ناش : ةبعشو رماع ل ا ۲

 .(مکودص نأ موق نآتش) : نوقابلا أرق

 لا مع

 الغ أضر مَع بضتلاب مكلجْرأو انّ ساق َءاَي ُدُدَش دش رضقلا مم م سك

 يأ (ةيساق) يف رصقلاب [1] «ةيساق مهبولق انلعجو# :يئاسكلاو ةزمح أرق

 .ةّيطم نزو ىلع (ُةّيِسَق) «ءايلا ديدشت عم فاقلا دعب فلألا فذحب

 ةيضار نزو ىلع (ةيساق) :ءايلا فيفخت عم فلألا تابثإب :نوقابلاو

 [5] ةمكلجرأو مكسوءرب اوحسماو# :صفحو يئاسكلاو رماع نباو عفان أرقو

 . (مكيديأ) ىلع ًافطع (مكلجرأ) يف ماللا بصنب

 نوكي حسملا نأ ةّنسلا تلي كقو (مكسوءرب) ىلع اقطع اهّوجب :نوقابلاو

 ءاقلبلا ةعماج «نيدلا لوصأو ةوعدلا ةيلك ؛يفيس هللا فيس دلاخ روتكدلا تايبألا هذه حرش )١(

 ؟



3 0: 7 
 الصح ناكشالا مضلا يف تلبس يفو مهل مت د کلش ْعَم اشر يفَو ٣

 «نآرقلا يف ة ءاج امثيح (مهلسرو مكلْسُرو انِلْسُر) يف نيسلا ناكسإب ورمع وبأ أرق

 .درو امثيح (اَنلْبُس) يف ءابلا ناكسإبو

 .ءابلاو نيسلا مضب نوقابلا أرقو

 وأ (مُك) نيبطاخملا ريمض وأ «(ان) ةمظعلا ريمضب (لسر) ظفل نرتقي مل اذإ امإ
 نكي مل وأ (بيغلاب هلّسرو) :وحن درفم ريمضل ًافاضم ناك لب «(مه) نيبئاغلا ريمض

 . ءارقلا عيمج دنع نيسلا ّمض ىلع ُقَمَّتُمَف (ًالسر .ٌلسر «لسرلا) : وحن ًافاضم

 (مالسلا لبس «لبسلا) وحن (ان) ةمظعلا ريمضب (لبس) ظفل نرتقي مل اذإ اذكهو

 .ءابلا مضب هأرقي لكلاف

 :لاقف مضلا ناكسإ ىلع فطع مث

 7 0 ف ل مع

 الت ٌُمفات هب ْنْذأ ىتأ ففيكو ىف ىهن مَع ٍتْحشلا ٍتاَملك يفو ٤

 امثيح (تخسلا) تاملك يف ءاحلا ناكسإب ةزمحو مصاعو رماع نباو عفان أرق

 .(تحّسلا مهلكأ)و «(«تحّسلل نولاكأ بذكلل نوعاّمس) : وحن «نآرقلا يف تءاج

 .ءاحلا مضب نوقابلا أرقو

 ًافَرَعُم ناك ءاوس « ىتأ فيكو ءاج امثيح (نّذأ) ظفل يف لاذلا ناکساپ عفان ًارقو

 (مكل ريخ نَا لق نا وه نولوقيو) : وحن ًارگنُم مأ ]1 (نذألاب نذألا) : : وحن

 . (هيَنَْأ) وحن ىنثم مأ 5١[ :ةبوتلا]

 . هلك كلذ يف لاذلا مصب نوقابلا أرقو

 الة وح مرش ارو ٠ هومح مُهباحص اردو َِماَّشلا یوس امو °

 ]۸١[. فهكلا يف (امُحُر برقأ) يف ءاحلا مضب رماع نبا أرق

 . ءاحلا ناكسإب نوقابلا أرقو



 يف (ًارذُن وأ) يف لاذلا ٍناكسإب ورمع وبأو صفحو يئاسكلاو ةزمح أرقو

 .[5] تالسرملا

 لبق يتلا (ارْذُع) يف لاذلا ناكسإ يف فالخ الو (أرّذُت وأ) :اهّمضب مهريغ أرقو
 .(ًارذن)

 يف فاكلا ناكسإب ا ماشهو ورمع وبأو ريثك نباو يئاسكلاو ة ةزمح أرقو

 4 اكد ابدع ميزت ل 01741 4 کت ایس تن دل فهكلا نم نيعضوم يف (اركن)

 .[8] د ادع اَهَسنَعَو ¥ : قالطلا نم عضومو «[47]

 . ةثالثلا عضاوملا يف (أركُن) فاكلا مضب (ناوكذ نباو ةبعشو عفان مهو) مهريغأرقو

 ر

 15 رن یر ْعَفْرا حورجلاو ىض ىَّضر اًهَفْطَع و ْمَفْراَف نيعلاو اَ رکنو 5

 ٦] :رمقلا] رن ویس لل : یلاعت هلوق يف فاكلا ناكسإب ريثك نبا أرق

 . فاكلا مضب :نوقابلاو

 تريَعْلاَو # : ىلاعت هلوق وهو هيلع فطُع امو (نيعلا) ظفل عفرب يئاسكلا أرقو

 .[45] سلايل نذل اب تذل او فنا تیلو نما

 .*صاصق حورجلاو# ظفل عفرب رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو يئاسكلا أرقو

 نذألاو فنألاو نيعلا) :يهو سمخلا تاملكلا عفرب يئاسكلا أرقي اذه ىلعو

 بصنو طقف (حورجل /!1) عفرب رماع ن نباو ورمع وبأو ريثك نبا أرقيو (حورجلاو ّنسلاو

 .اهلبق عبرألا تاملكلا

 الو «(سفتلا) وهو (ّنأ) مسا ىلع ًافطع سمخلا تاملكلا بصنب نوقابلا أرقو

 .ًاقافتا بّصنُي وهو (نأ) مسا اهنآل ءاهبصن يف ءاملعلا نيب فالخ

 ك
 المك بطاح نوبت ةكرحي هبضنو رشكب ۾ لَو ُهَرْبَحَو تال

 اهنأ ىلع [471 #ليجنإلا لهأ مكخيلَو يف ميملا بصنو ماللا رسكب ةزمح أرق

 . عراضملا لعفلا تِّبَصَت ليلعتلا مال

 .موقلا فارشأ :الَم )١(

Y0 



 لعفلا مزجت يتلا رمألا مال اهنأ ىلع ؛ميملا مزجو ماللا نوكسب :نوقابلا ًارقو

 ةيلهاجلا مكحفأ# يف باطخلا ءاتب رماع نبا أرق :«داَّمك بطاخ (نوغبت)» : هلوق

 .(نوغبي) بيغلا ءايب هريغ أرقو .[50] #نوخغبت

SDT 
 واولا لوقي لبقو ۸

 مع

 U 5 o توم هس L7 ت N ك

 ًالَّضَح ِهيِواَر َراَمُكلاو ضفَخلاب» ُهَلاَد رِيَعلل ماقذإلاب رخو 1 4 ّح 03 o و 7 7 ر

 يذلا لوقو * :ىلاعت هلوق يف (لوقي) لبق واولا تابثإب نويفوكلاو ورمع وبأ أرق
 . [5] أومسفأ نذل لوله اوما

 .(لوقي) :اهفذحب مهُريغ أرقو

 .(ٌلوقيو) :مال عفرب ورمع يبأ ىوس مهلك ءارقلا أرقو

 : يه «تاءارق ثالث (لوقيو) ظفل يف نأ ةصالخلاو

 .(يتأي نأ) ىلع ًافطع (لوقّيو) : ماللا بصنو واولا تابثإب ورمع يبأ ةءارق - ١
 . فانئتسالا ىلع (لوقيو) : ماللا عفرو واولا تابثإب نييفوكلا ةءارق - ۲

 .(ٌلوقي) :ماللا عفرو ٍواولا فذحب رماع نباو ريثك نباو عفان :مهو نيقابلا ةءارق - ۳

 : (هّلاد ريغلل ماغدإلاب كّرُحو السرُم مَع ذيتري نم» :هلوق

 ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا نيلادب [54] «مكنم ْدِدَتْرَي نم# رماع نباو عفان أرق يأ

 . (ٌدّري نم) ةدّدشم ةحوتفم ةدحاو لادب نوقابلا أرقو

 : الصح هيوار رافكلاو ضفخلابو» :هلوقو

 .(نيذلا نم) يف رورجملا ىلع ًافطع «ءارلا ضفخب

3 



 ورمع يبألو «(نيذلا اوذختت ال) يف بوصنملا ىلع ًافطع بصنلاب نوقابلا أرقو

 .ةرورجملا ءارلا لبق فلألا ةلامإ يئاسكلا يرودو

 ا ك ف

 'لَبْغا امك الا رسکاو َعَمْجا ُهَتلاَسِر رف دعب َءاتلا ضفحاو ْمُمْضا دبع ابو ٠-

 ةيحص

 2 2 شش 8 ۶ ول ردك ِ ويتم هي ل

 الو َةَبْحَص نم فيفختلا متدقعو  ُهُدوُهُش حح ٌمفَّرلا نوكتو افص ١

- 

 ت عفولا يضخ يف ام ر اونو ون ُءاَّرَجَف اط ذدماف نْيَعلا يِفَو -۲

 (توغاطلا) يف ءاتلا رجو .(َدَبَع) يف ءابلا مضب [#101ٍتوغاطلا دبع ةزمح أرق

 . هيلإ ًافاضم

 .هب لوعفم (توغاطلا) بصنو «ضام ٌلعف (دّبَع) ءابلا حتفب نوقابلا أرقو

 :افص ىلتعا امك اتلا زسكاو ْعَمْجا (هتلاسر) :هلوق

 تابثإب 171 «هتالاسر َتْعَلب امف لعفت مل نإوإل ةبعشو رماع نباو عفان أرق يأ
 . عمجلا ىلع ءاتلا رسك عم ماللا دعب فلأ

 .دارفإلا ىلع ءاتلا بصنو فلألا فذحب (هتلاسر) نوقابلا أرقو

 :هذوهش ّجَح عفرلا (ٌنوكت)و :هلوق

 نون عفرب ]۷١[ (ةنتف ٌنوكت ال نأ اوبسحو# يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأ أرق
 . (ةنتف نوكت ال اهنأ) لصألاو ةليقثلا نم ةففخم (ْنأ) ىلع «(نوكت)

 . (نأب) بوصنم عراضم لعف هنأ ىلع بصنلاب نوقابلا أرقو
 .(أطسقُم دُدماف نيعلا يفو الو ةبحص نم فيفختلا متدّقع)و :هلوق

 . فاقلا فيفختب [84] «ناميألا مَتْدَفَعل يئاسكلاو ةزمحو ةبعش أرق

 هتياور نوكتف نيعلا دعب فلأ تابثإب نكل «فاقلا فيفختب اضيأ ناوكذ نبا أرقو
 ش .(متدقاع)

 . فلأ نودبو فاقلا ديدشتب (متْدَّتَع) نوقابلا أرقو

 .حلصملا وهو لماث عمج :الّمُت )١(



 : الكت عفرلا هضفخ يف ام لثم اونون ءازجف :هلوق

 ىلع (ُلثم) مال عفرو (ًءازجف) نيونتب (معنلا نم لتق ام لثم ٌءازجف) نويفوكلا أرق

 .هيلإ فاضم هنأ ىلع (لثم) مال ضفخو (ءازجف) نيونت فذحب نوقابلا أرقو

 م ل غد ٍ
 5ل ُهَل امايق رّضقاو ىَّتِغ مد هض- فح عْفَرِب ماَط نون ٌةَراَقكَو ۳

 يف (ٌماعط) ميم ضفخ عفرو (ةرافك) نيونتب نويفوكلاو ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 . لدب وأ نايب فطع هنأ ىلع [40] :4َنيكَسَم ماَعَط ُهَرََصَك وأ # : ىلاعت هلوق

 هنأ ىلع (ماعط) ميم ضفخو (ةرافك) يف نيونت نودب رماع نباو عفان أرقو

 . (ماَعَط ةرَمَك) هيلإ فاضم

 . آلم هل ًامايق رصقاو :هلوقو

 يف (أمّيق) نوكتف ءايلا دعب فلألا فذحب (رماع نبا) ناوكذ نباو ماشه أرق يأ

 . فلألا تابثإب نوقابلا أرقو «[471 سال اًمبَق # :ىلاعت هلوق

 ص ف

 ًالص بطن َنيِلَوَألا ٍناَيِلؤألا يفو هرشكو صفحل ختنا قحتسا ضو 15

 يف ءاحلا رسكو ءاتلا مضب هريغ ةءارق نوكتف ءءاحلا حتفو ءاتلا حتفب صفح أرق

 َرَسك ةملكلا هذه ءىراقلا أدتبا اذإو ]٠٠١۷[ # ُميلَع َّيَحَتَسآ َنِذَّلا ىرم# :ىلاعت هلوق
 .هريغل اهم مو . | اهتزمه

 : الص ٍبِطف نيلوألا نايلوألا يفو :هلوقو

 .هنم ّلدب وأ (نيذلل) ةفص (لوأ) عمج [1071 4َنيِلَوَأْلال ةبعشو ةزمح أرق

 .(امه) هريدقت فوذحم ًادتبمل ربخ (ىلوأ) ىنثم (ِناَيَلْوَأْلا) نوقابلا أرقو

 آ َِدَلا ترم # ةيآلا نم ءزجلا اذه ىف ةصالخلاو

 : ىلاتلا

 ر رس
 وحنلا ىلع 4نوا مك هد

 .ةفحلملا يهو ةءالم عمج نزولل ٌرصقو ءّدملاو ميملا مضب الم )١(
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 .(نايلوألا مهيلع ّقحتسا نيذلا نم) صفح ىور- ١

 . (نيلّوألا مهيلع قحتسا نيذلا نم) ةبعشو ةزمح أرق - ؟

 .(نايلوألا مهيلع ّقحتسا نيذلا نم) ءارقلا يقاب أرق -

 . نكاس اهدعب يتلا (مهيلع) يف ءاّرَقلا بهاذم «نآرقلا مأ ةروس» باب يف درو دقو

 م ةبحص د
 o مسا # و 20 و 7 رر و 2 >2 لإ

 الم ةّبخَص ةهناد اَخحويش نويع لا ًانوُيع نارسكي بوُيْعلا مضَو 16

 اءرق «قباسلا تيبلا يف (الص بطف) يف امهيلإ راشملا ًاضيأ ةبعشو ةزمح أرق

 ]٠١5[. (بويغلا مالع تنأ كنإ# :وحن ءاج امثيح (بويغلا) ظفل يف نيغلا رسكب

 .نيغلا مضب نوقابلا أرقو

 : الم ةبحص هناد ًاخويش نويعلا انويع :هلوق

 (نويع) ظفل يف نيعلا رسكب ناوكذ نباو يئاسكلاو ةزمحو ةبعشو ريثك نبا أرق

 ضرألا انرجبفو# ٠١[« :ناخدلا] #نويعو تانج يف :وحن ةركنم تناك ءاوس

 .["4 :سي] (نويعلا نم اهيف انرسفو# :وحن ةفرعم تناك مأ 2[١؟ :رمقلا] «ًانويع

 ةروس يف «ًاخويش اونوكتل مثل يف (اخويش) ظفل يف نيشلا رسكب كلذك اوؤرق

 .امهّمضب نوقابلا أرقو .[1719] رفاغ

 : كش نود رينم بويج :هلوق

 (نهبويج) ةملك يف ميجلا رسكب يئاسكلاو ةزمحو ريثك نباو ناوكذ نبا أرق يأ

 .ميجلا مضب نوقابلا أرقو ء[١۳ :رونلا] نوب لع نهر َننِرْضِْلَوأل : ىلاعت هلوق يف

 :اللمش فصلاو دوه عم اهب رحسب رحاسو :هلوق

 حاس الإ اذه نإ9 يف (رحاس) ظفل يف نيسلا دعب فلأب يئاسكلاو ةزمح أرق يأ

 هلوق يف فصلا ةروس يفو [7] دوه ةروس يف لوألا عضوملا يفو ]١١١[ انه #نيبم

 .[15] #نيبم ٌرحاس اذه اولاق# : ئلاعت
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 فذحو ءاحلا نوكسو نيسلا رسكب :(رحس) ةثالثلا عضاوملا يف نوقابلا أرقو

 .فلألا

 ناكم (رحاس) ةملك اعضو يئاسكلاو ةزمح ينعي :(رحسب رحاسو) مظانلا لوقو

 .ثالثلا روسلا يف (رحس) ةملك

 ر ر

 التر ٍبضَتلاب ِءاَبلا عْفَر َكّبَرو هئاوُر عيطتشي لَه يف بطاَحو -۷

 ءات يف (له) مال ماغدإ عم 1 # عيطتست له# يف باطخلا ءاتب يئاسكلا أرق

 له) : يئاسكلا ةءارق نوكتف (كئر) ءاب بصنب كلذك ًارقو .هتدعاق ىلع (عيطتست)

 :ءابلا عفرو بيغلا ءايب نوقابلا أرقو .كّبر لأست نأ عيطتست له ىنعمب (كّبر عيطتست

 (كّبر عيطتسي له)

 العلا اهُئاَناَضُم يّمأ يدّيَو يلو ٠ اهنا ي يتإو ذل عفر موو ۸

 ًادتبملا ىلع ]١14[ #مفني ٌموي اذه# يف ميملا عفرب ًاعفان الإ ةعبسلا ءارقلا أرق

 .فرظلا ىلع بصنلاب عفان أرقو «عفني موي مويلا اذه يأ «ربخلاو

 : يلي ام ةفاضإلا تاءاي نم ةروسلا هذه يفو ظ

 : عضاوم ةثالث يف (يّإ) ةملك :ًالوأ

 . مهريغ اهنكسُيو ورمع وبأو ريثك نباو عفان اهحتفي :[۲۸] (هللا فاخأ ينإ# -

 .هريغ اهنكسيو عفان اهحتفي :[۲۹] «ديرأ ینإ - ١"

 .هريغ اهنكسيو عفان اهحتفي : ]٠٠١[ بَذَعَأ ينإف» - ۳

 ريثك نباو عفان اهحتفي ]١١١[: #لوقأ نأ يل ٌنوكي ام# يف (يل) ةملك :ًايناث

 . مهُريغ اهنكسيو ورمع وبأو

 ورمع وبأو عفانو صفح اهحتفي 3 #كيلإ ّيدي# يف (يدي) ةملك :ًاثلاث

 . مهريغ اهنكسيو

 ١١١1[: #نيهلإ َيَمَأو ينوذختا سانلل تلق تنأء# يف (يّمأ) ةملك :ًاعيار 03١

 .مهريغ اهنكسيو رماع نباو صفحو ورمع وبأو عفان اهحتفي
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 شش ةبحص
 ترم سا ي يف 0 ر م 20 4 نا ”a و م 0

 ىلجناو عاش نكي مل زكذو رشكب  ُهْواَرَو مص حف فرضي ةَّبكصضو ١-

 ّش 7 ك د

 ولصو فرس بضتلاب ابر ابو لاك نيد ْنَع عْفّرلاب مهو 5

 ءايلا مض حتفب ]۱١[ (هنع فرصُي نم# :هلوق :ةبعشو يئاسكلاو ةزمح أرق

 نم) ءارلا حتفو ءايلا مضب نوقابلا أرقو «لعافلل آّينبم «(فرّصَي نم) ءارلا رسكو

 . لوعفملل ًاّينبم (فّرّصُي

2. - 

 :ىلجناو عاش نكي مل ركذو :هلوقو

 مهريغ ةءارق نوكتف [۲۳] #نكي مل مث# يف ريكذتلا ءايب يئاسكلاو ةزمح أرق يأ

 .(نكت مل مث) ثينأتلا ءاتب

 . لماك نيد نع عفرلاب مهتنتفو :هلوق

 ةءارق نوكتف ءاتلا عفرب [۲۴] «مهثنتف# رماع نباو ريثك نباو صفح أرق يأ

 .اهبصلب مهريغ

 : ةصالخلاو

 . ءاتلا بصنو ريكذتلا ءايب (مهتنتف نكي مل) :نآرقي يئاسكلاو ةزمح نأ - ١

 . ءاتلا عفرو ثينأتلا ءاتب : نوؤرقي رماع نباو ريثك نباو ًاصفح نأو ١

 . ءاتلا بصنو ثينأتلا ءاتب نوؤرقي ةبعشو ورمع ابأو ًاعفان نأو - ٠

 هجولا اذه زاج نإو عفرلاو ريكذتلاب أرقي مل ةعبسلا نم ًادحأ نأ اذه نم ذخؤيو

 . الضو فرش بصنلاب ار ابو :هلوق

 نوقابلا أرقو ءادنلا ىلع [۲۳] «انّبر هللاو# ءاب بصنب يئاسكلاو ةزمح أرق يأ

 . هريغل هلقنو هلصو نم نآرقلا فرش يأ «لقانلا وهو لصاو عمج :الّضو 000

۲0١ 



 ك ف 9
 الغ هبشك يف ُهِبِصْنا َنوُكَنو ينو ةي وان عفرلا ثضت تدك 3

 .نيلعفلا بصنب [۲۷] 4َنوكنو انّير ِتایآب بّذكُت الو هلوق صفحو ةزمح أرق

 . (ًتوكنو) بصنو (ُبْذكن الو) عفرب رماع نبا أرقو

 (ُدَرُت) ةملك ىلع ًافطع (ٌنوكنو) (ُبّدذكن الو) نيلعفلا عفرب :نيقابلا ةءارق نوكتف

 كو ضقفَحلاب ٌعوُْرَملا ٌةَرِخالاو ٍرِماَع نبا ی ألا مآللا فذَح زادللو ٤

 يف امك (ةرخآلا) ضفخو ةدحاو مالب [۳۲] «ةرخآلا ٌرادلو# :رماع نبا أرق

 . ماشلا فحصم

 (زادللو) يف فيرعتلا مالو ءادتبالا مال «نيمالب (ةرخآلا رادللو) نوقابلا أرقو
 .ةفص اهنأ ىلع (ةرخآلا) ظفل عفرو

 ن مع کک

 طي مَع ٍفْسوُي يف لقو أ ًاباطخ اهتختو نولقعي ال لغ معو ه

 ر | ١
  fوعم ش 1 3 ع م 2

 “الوات باطو ابحر یتا ففيفخ لا َكنوُبِذْكُي الو ٍلضَأ ْنِم م َنيسايو ٦

 يف [۳۲] (ملعن دق نولقعت الفأ# يف باطخلا ءاتب صفحو رماع نباو عفان أرق

 نيذلاو ءنولقعت الفأ# ماعنألا تحت يه يتلا فارعألا ةروس يفو ةروسلا هذه

 .[139] «#باتكلاب نوكّسَمُي

 :امهيف بيغلا ءايب مهريغ ةءارق نوكتف

 ةروس يف *لسرلا سأيتسا اذإ ىتح نولقعت الفأ# مصاعو رماع نباو عفان أرقو -

 .بيغلاب مهريغ ةءارق نوكتف «باطخلاب ]٠١9[ فسوي

 [18] َسي ةروس يف #«رعشلا هانملع امو «نولقعت الفأ# ناوكذ نباو عفان أرقو -

 .بيغلا ءايب امهريغ ةءارق نوكتف «باطخلا ءاتب

 .ولدلا :لطينلا )١(

 .ًاريسفت :ًالوأتو « عساولا :بحرلا (5)



 .ًابخر ىتأ فيفخلا كنوبذكُي الو :هلوقو

 لاذلا فيفختو فاكلا نوكسب (َكتوبِذُكُي ال مهنإف) :هلوق يئاسكلاو عفان أرق يأ
 . بذكأ نم (كنوبذكُي)

 . بذك نم (كنوبذكُي) لاذلا ديدشتو فاكلا حتفب نوقابلا أرقو

 ت 3 - ٥ه س تا واس 1 0 € 0 - 1

 الج لدم مكو لّهَس عفان نعو جار نيع ال ماهفتشالا يف َتْيَرَأ ۷

 ءودبملا يضاملا (تيأرأ) ظفل يف لعفلا نيع يهو ةيناثلا ةزمهلا يئاسكلا طقسأ

 . متيأرفأ «تيأرفأ «مكتيأرأ «كتيأرأ «متيأرأ «تيأرأ : وحن ءاج امفيک « ماهفتسا ةرمهب

 . نيب نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب عفان أرق

 .تاكرح تس ذمي ذم فرح اهلادبإ شرو نع درو

 .نيب نيب ليهستلا وهو ٌدحاو جو ةزمهلا هذه يف نولاقل نوكيف

 .ّدملا عابشإ عم آفلأ اهلادبإ يناثلاو «نولاقك لوألا :ناهجو اهيف شرول نوكيو

 .ةزمهلا قيقحتب نوقابلا أرق
 تابثإ يف ءارقلا نيب فالخ الف «ماهفتسالا ةزمهب اءودبم لعفلا نكي مل اذإ امأ

 مهتيأر اذإو# 2158 :ماعنألا (نوضوخي نيذلا تيأر اذإو# :وحن اهقيقحتو ةزمهلا

 ١[. :ءاسنلا#1ًادودص كنع نودصي نيقفانملا تيأر# ٤ :نوقفانملا]# مهماسجأ كبجعت

 ك
 واک ْثَبَرَتَقاو ٍفاَرْعَألا ينو اختف  اتُهاَهو ماشل ْدَدَس تحف اَذإ ۸

 ةروس يف €جوجأمو جوجأي ْتَحَّتف اذإ ىتح# يف ءاتلا ديدشتب رماع نبا أرق

 يفو ]٤٤[« ةروسلا هذه يف «ءيش ّلك باوبأ مهيلع انْحَّتقط يفو «[93] ءايبنألا

 باوبأ انَّْتفف# يفو «45[0] فارعألا ةروس يف *ءيش لك تاكرب مهيلع انحتفل#

 ]١١[. رمقلا ةروس يف #ءامسلا

 .ةعبرألا عضاوملا يف نوقابلا اهَمَمَحو

 .ةرورضلل هتزمه تففخو «ظفح ىنعمب ضام لعف :ًالك )١(
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 ةروس يف #ءامسلا نم ًاباب مهيلع انحتف ولو# يف ءاتلا فيفخت ىلع ءارقلا قفتاو

 .[۷۷] نونمؤملا ةروس يف (مهيلع انحتف اذإ ىتح# يفو ]١4[« رجحلا

 الضو ِفْهَكلا يفو او ٍبلأ ْنَعو 2 اَُهاَم ٌمَّضلاب ُيِماَّشلا ةوذُعلابو -4

 ناكسإو نيغلا مضب فهكلا ةروس يفو انه (َىشعلاو ةودغلاب) يماشلا رماع نبا أرق

 .ةحوتفم اواو فلألا لادبإو لادلا

 .اهدعب فلأو لادلاو نيغلا حتفب (ةادغلاب) نوقابلا أرقو

 ةبحص ن 1 ن مع

 الو اوزكَذ ٌهَبْحص َنِيِبِتْسَي امن مك ٌُدئَبو ًارضن مَع حلفب ناو ٠-

 ًالمهأو ذَدش ٍرْسكلا ْمُض َعَم نک اَس مضب ضقّيو ءذخ عفرب ليس - ly» o ي ےس 5 29 هر ج

 ١ د ن

 (9ةلْنُم ٌةَرُمَح ُهاَوِهَتْساو ُهاَنَوَت 2 ًاَعِحْضُم ركذو ساَبلإ نود ممت 15
 ملص و

 َحَلَصأَو وسب نم برش فك لده ادهم اوس مکن َلِميَع نم مَآ #9 :ىلاعت هلوق يف عفان أرق

 .(ميحر روفغ هنإف) يف اهرسكبو (لمَع نم هّأ) يف ةزمهلا عتب 60414 مَع

 . نيعضوملا يف ةزمهلا حتفب مصاعو رماع نبا أرق

 .نيعضوملا يف ةزمهلا رسكب نوقابلا أرقو

 :ذح عفري ليبس الو اوركذ ةبحص نيبتسي :هلوق

 مهريغ أرقو 3 « نيِبَتْسَيِلَول يف ريكذتلا ءايب ةبعشو يئاسكلاو ةزمح أرق يأ

 . ثينأتلا ءاتب

 . اهبْصَكب عفان أرقو ]٠١[ «ٌليبس# عفرب ًاعفان الإ ةعبسلا ءارقلا أرقو

 : ةصالخلاو

 هبارتأ ىلع همدقتو ةزمح مامإلاب ةداشإ هيفو «مهتمدقت :ىنعمب «موقلا تلسنا نم ذوخأم :السنم )١(

 .هرصع يف
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 ليبس انلوسر اي حضوتستل يأ (نيمرجملا َليبس َنيبتستلو) عفان أرق :ًالوأ

 . نيمرجملا

 .(نيمرجملا ٌليبس نيبتسيلو) ةبعشو يئاسكلاو ةزمح أرق :ًايناث

 . (نيمرجملا ٌليبس َنيبتستلو) صفحو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا ارق :ًاثلاث

 .ًائَّنْوُم ةرمو ًاركذم ةرم هلبق لعفلا ءاج كلذل «يزاجم ثنؤم (ليبس)و

 : سابلإ نود معن المهأو ْدَّدَش رسكلا ٌمض د عم نكاس ٌمضب ٍضُْفَيو : :هلوقو

 اهديدشتو داصلا لامهإو ةنكاسلا فاقلا مضب عفانو ريثك نباو مصاع أرق يأ

 .هعبتت ىنعمب رثألا وأ ثيدحلا صفق نم [57/] «َّقحلا صفي يف اهعفرو

 نم (قحلا ض ضْفُي) ةفقخم ةروسكم ةطوقنم داضو ةنكاس فاقب نوقابلا أرقو

 . ءاضقلا

 : السم ةزمح هاوهتساو هافوت ًاعجضُم رکذو : هلوقو

 ]۷١[ #نيطايشلا هاوهتسا يذلاك# و [51] السر هلفوت## ةزمح أرق يأ

 ءات ناكم (هتوهتسا) يف واولا دعبو (هتفوت) يف ءافلا دعب فلأب نايتإلاب يأ «ريكذتلاب

 .ىربك ةلامإ اهتلامإ يأ فلألا هذه عاجضإ عم ءامهيف ثينأتلا

 . نيعضوملا يف فلألا ناكم يف ثينأتلا ءاتب نوقابلا أرقو

 ًالَوَحَت ئَجْلا ينوكلل تنجو  ٍةَبْئُش رك ِهّمَض يف ٌةَيُْخ اعم ۳ و

 يف فارعألا يفو 1١1[ (ةيفخو ًاعّرضت هنوعُدَتإل يف انه (ةيفخ) ظفل ةبعش أرق

 . ءاخلا رسكب [00] «ةيفخو ًاعّرضت مكبر اوعدا#

 . نيعضوملا يف اهّمضب نيقابلا ةءارق نوكتف

 ركذ دقو «(انتيجنأ) مهريغ أرقو «ء[۳٦] «هذه نم اناجنأ نئل# نويفوكلا أرق

 . نيتءارقلا مظانلا

 ي 554 ی ت و 0 9 و وور وو ي هوو
 القث كسرني ماشو ماشيه مهعم لقثي مكيجني هللا لق
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 [14] (اهنم مكيَجنُي هللا ٍلُث) يف ميجلا نييفوكلا عم ُلَقْتي آماشه نأ مظانلا ربخأ
 «ناوكذ ¿ن نباو ورمع يبأو ريثك نباو عفان ةءارق نوكتف «نونلا حتف ليقثتلا ةرورض نمو

 .نونلا ناكسإ هترورض نمو «ميجلا فيفختب

 نم لق) وهو لوألا عضوملا نع زارتحالل (هللا لق) دعب هعوقوب (مكيجنُي) دّيقو

 ٠ .ديدشتلاب هتءارق ىلع ةعبسلا قفتا دقف (رحبلاو بلا تاملظ نم مكيجني

 حتف همزليو [18] (ناطيشلا كنيسني امإو) يف نيسلا دّدش رماع نبا نأ مظانلا نّب

 نم حتفت يتلا نونلاو «نونلا نوكس همزليو نيسلا فيفختب نيقابلا ةءارق نوكتف «نونلا

 .ىلوألا نونلا يه هريغ ةءارق يف نكستو ّيماشلا ةءارق

 9 1 ةبحص
 ت o ريب <

 التحي ِءاَرلا يفو ْنْسَح هِزْمَه يفو ةبحص نرم لمأ الك یار يف رَحو 16

 تو ناو م ردو 7 7 0 و وو

 اللق لكلا يف ناّمثع نعو ٌبيصُم رَمضُم عم امه ٌفلخو فلخب با

 ص ي 1 ي ص ف

 ًالص يقي تفلح رْمَهلا يف لَو ٍفلُخب 1 دي افص يف لمَ اًولا ن نوكشلا لبق ۷

 ًالصْؤمو ًافقو لكلا حقب تير اوَأَر ْتأَر ونو ايلوألاك هيف ْفقَو -۸

 :نامسق هدعب يذلا فرحلا ثيح نم (ىأر) ىضاملا لعفلا

 .ًاكرحتم هدعب يذلا فرحلا نوكي نأ :لوألا مسقلا

 .ًانكاس هدعب يذلا فرحلا نوكي نأ : يناثلا مسقلا

 عبارلاو ثلاثلا يفو «لوألا مسقلا مكح يناثلاو لوألا نيتيبلا يف مظانلا ركذ دقو

 يئاسكلاو ةزمحو ةبعشو ناوكذ نبا نأ نيلوألا نيتيبلا يف دافأف «يناثلا مسقلا مكح

 ؛ًابكوك ىأر :وحن «ةزمهلاو ءارلا امهو لعفلا اذه نم نيلوألا نيفرحلا ةلامإب نوؤرقي

 ىف قرف الف .ًانَسَح هآرف ءّرتهت اهآر ءاورفك نيذلا كآر اذإو ءأران ىأر .هّصيمق ىأر

 . ريمض ريغ وأ ًاريمض نوكي نأ نيب كرحتملا فرحلا

 ٌنْسَح هزمه يفو :هلوقو
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 .ءارلا نود طقف ةزمهلا ةلامإب أرقي ورمع ابأ نأ هانعم

 :ٍفْلُخب ىلتجُي ءارلا يفو :هلوقو

 «ةلامإلاو حتفلا اهيف هنع يوُرف ءءارلا ةلامإ يف ّيسوسلا نع فلتخا هنأ هانعم

 ءهلصأو مظانلا قيرط نم ّمصت مل ّيسوسلل ءارلا ةلامإ نأ ىلع نيققحملا ّنكلو

 .ورمع يبأ نع ّيرودلاك ةزمهلا ةلامإ ىلع هل راصتقالا بجيف

 :ٌبيِصُم ٍرَمْضُم عم امهيف ٌففلُخو :هلوقو

 ناك اذإ ةزمهلاو ءارلا ةلامإ يف هنع فلتخا ناوكذ نبا نأ هللا همحر مظانلا دافأ

 .امهحتف هنع يورو امهتلامإ هنع َيِوُرْف «ًاريمض لعفلا دعب يذلا فرحلا

 . ءانثتسالا ةوق نم خلإ امهيف ففلخو : مظانلا لوقف

 ًءارلا يئاسكلاو ةزمحو ةبعشو ناوكذ نبا ليمُي :لاق هنأكف «ناوكذ نبال ةبسنلاب

 اذإ «ميركلا نآرقلا عيمج يف لصولاو فقولا لاح يف ًاقلطم (ىأر) لعفلا نم ةزمهلاو

 فلثخا هنأ الإ «ريمض ريغ وأ ًاريمض ناك ءاوس ءًاكرختم لعفلا دعب يذلا فرحلا ناك

 َيِوُرْف «ًاريمض لعفلا دعب يذلا فرحلا ناك اذإ ةزمهلاو ءارلا ةلامإ يف ناوكذ نبا نع

 .ًاعم امهحتفو ًاعم امهتلامإ :ناهجو ةزمهلاو ءارلا يف هنع

 نبا نع فالخ الف ًاريمض لعفلا دعب يذلا فرحلا نكي مل اذإ هنأ اذه موهفمو

 .ةزمهلاو ءارلا ةلامإ يف ناوكذ

 :داَلَق لكلا يف نامثع نعو :هلوقو

 نوكي نأ طرشب عضاوملا لك يف ةزمهلاو ءارلا ليلقت شرو نع ىور هنأ هانعم

 . ريمض ريغ مأ ًاريمض لعفلا دعب يذلا فرحلا ناك ءاوس «كرحتم هدعب

 :فلُحخب دي افص يف ْلمأ ارلا نوكسلا لبقو :لاقف يناثلا مسقلا مكح نّيب مث

 لصولا لاح يف ءارلا لمأف «نكاس فرح لبق (ىأر) لعفلا اذه عقو اذإ ينعي

 .هنع فلخب يسوسلاو ةبعشو ةزمحل

 :الص يقي فلخ زمهلا يف لُثو :هلوقو
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 نع َيوُرف «لصولا لاح ةزمهلا ةلامإ يف ةبعشو يسوسلا نع فلتخا هنأ هانعم

 :انركذ امم ذخؤيو ءاهتلامإو اهحتف امهنم لك

 .ةزمهلا يف ةلامإ هل سيلو ءًادحاو ًالوق لصولا لاح طقف ءارلا ليمُي ةزمح نأ ١

 .ةلامإلاو حتفلا ةزمهلا يف هلو «ءارلا ليمُي ةبعشو - ۲

 «ةلامإلاو حتفلا ءارلا يف هلف «ًاعيمج ةزمهلاو ءارلا يف فلخلا هل يسوسلاو - ۳

 .ةلامإلاو حتفلا زمهلا يف هلو

 ادألا لهأ نم نوققحملا هيلع يذلا نكلو ءةحارص مظنلا نم ذخؤي ام اذه

 يف الو ءارلا يف ال «مسقلا اذه يف ةلامإ هل سيل يسوسلا نأ :هفالخب ذخألا حصي الو

 .زمهلا

 .زمهلا يف هل ةلامإ الو «ةزمحك ءارلا يف الإ ةلامإ هل سيل ةبعش نأو

 ةبعش هيف ءارلا ليمُي «نوكسلا لبق عقاولا (ىأر) يأ مسقلا اذه نأ :ةصالخلاو

 .ةزمحو

 ىأر) : عضاوم ةتس يف نكاسلا لبق لعفلا اذه عقو دقو : ةزمه هيف دحأ ليمُي الو

 نومرجملا ىأر)و « نيعضوم يف « لحنلا يف (نيذلا ىأر) «(انه سمشلا ىأر) «(رمقلا

 . بازحألا يف (بازحألا ىأر املو) «فهكلا يف (رانلا

 :ىلوألاك هيف فقو :هلوق

 لكل فقتف «نكاسلا نع هّيلَصفَو «نكاس لبق عقاولا (ىأر) ظفل ىلع تفقو اذإ يأ
 . ىلوألا نم دارملا وهو «كرحتم لبق عقاولا (ىأر) يف مدقتملا هبهذم لصأ ىلع ءىراق

 شرول امُهلَلقُتو «يئاسكلاو ةزمحو ةبعشو ناوكذ نبال هيف ةزمهلاو ءارلا ليمتف

 .ورمع يبأل طقف ةزمهلا ليمتو

 :الصومو ًافقو لكلا حتفب تيأر ءاوأر «؛ثأر وحنو :هلوقو

 حتف ىلع ءارقلا قفتا دقف هنع كفني الو هقرافي ال ٌنكاس (ىأر) لعفب لصتا اذإ يأ

 هتبسح هتأر اًملف :وحن ٌالّضَو الو ًافقو ال ًاقلطم دحأل هيف ةلامإ الو «ةزمهلاو ءارلا

 الف . مُهتأر اذإ «هئيأر اًملف «نيذلا تيأر اذإو «هوأر املف ءانسأب اًوأر «كؤأر اذإو «ةجل

 .لامُث ةروصقم ٌفلأ هب دجوُي ال هنأل ءًافقو الو ٌداصو ال ةتبلأ ةلثمألا هذه يف ةلامإ
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 1 ل م

 لوا كب مل فذعلاو ىئ بلب هل نم فا يف لي انو تاقَحَو ۹
 ًالوق عفانو ناوكذ نبا (هللا يف) ظفل لبق ةعقاولا ]۸٠[ (ينوجاحتأ نون فمخ يأ

 فيفخت نم مزليو «ماشهل يناثلا هجولا وهو نوقابلا اهدّدشو «هنع فلخب ماشهو ًادحاو

 . تاكرح تس واولا دم نونلا ديدشت نم مزليو «نيتكرح رادقمب اهلبق واولا رصق نونلا

 عفر ىلع ةلادلا يأ عفرلا نون :ىلوألا «نينونب (ينتوجاحتا) ةملكلا هذه لصأو

 :تاغل ثالث هلاثمأو اذه ىف برعللو «ةياقولا نون : ةيناثلاو ءلعفلا

 .امهلاح ىلع نينونلا ءاقبإ :ىلوألا

 .ةدّدشم ةدحاو نونب قطنيف «ةيناثلا يف ىلوألا نونلا ماغدإ :ةيناثلا

 .ةففحم ةدحاو نونب قطنيف «نينوئلا ىدحإ فذح :ةشلاثلا

 4دبعأ ىنورمأت هللا ريغفأ لق :ىلاعت هلوق ىف ثالثلا تاغللا هذهب ءىرق دقو

 . ةثلاثلاو ةيناثلاب الإ (ينوجاحتأ) يف انه أرقُي ملو 4 :رمزلا]

 :ًالوأ كي مل فذحلاو :هلوقو

 نود ةيناثلا يه هعم نمو عفان ةءارق ىلع نينونلا نم فوذحملا نأ :هانعم

 ةرامألا نإ مث . مزاج وأ بصانب الإ فذحت الو «لعفلا عفر ةرامأ ىلوألا نأل «ىلوألا

 ءًاضيأ ىلوألاب ةلصاح رسكلا نم لعفلا ةياقو نأ ىلع «ةياقولا نم ةاعارملاب ىلوأ

 .فذحلاب ىلوأ تناكف «ةيناثلاب لصح امنإ لقثلا نأ اذه ىلإ فاضُي

 8 س 0 2 > 7 7 مك رر 8 هما رھ ت ےس س

 القثم كرح نافّرَحلا َعَسِيِللاَوَو ىوث بفشوب عم نوثلا ٍتاَجَرَد يفو -

 سس
 الفك رشكلاب كيرختلابو ًءافش هئام ٌفذَح هدتقاو ءًءافش ّنَكَسَو ١- 7 م 0َ n 7 o ا ر

 م
 كوس هر اه 2 ر ر 6 س مث 3 2 7 8 2

 '"لَرْنَمو ًاريبَع وكذب هناكشإب 2 ثفقاَو لكلاو جام ٍيفلخب دمو ۲

 .يدنهلا دوعلا :لدنملا «نارفعزلا :ريبعلا «تلعتشا اذإ رانلا تكذ نم :وكذي )١(

10۹ 



 [71] فسوي يفو [45] ماعنألا يف انه «ءاشن نم ٍتاجرد عفرن# نويفوكلا أرق

 يف نيونتلا فذحب مهريغ ةءارق نوكتف «تاجرد ءات يف نيونتلا يأ نونلا تابثإب

 . نيعضوملا

 يف (عَسَيْلاَو) ظفل يف ءايلا ناكسإو اهديدشتو ماللا حتفب يئاسكلاو ةزمح أرقو
 مث «فيرعتلل لا هيلع تلَخدو (َعَسْيَل) هلصأ نأ ىلع «[448] صو [45] ماعنألا يتروس

 حتفو ةففخم ماللا ناكسإب نوقابلا أرقو (مَسيْللا) تراصف ماللا يف ماللا تمغدأ

 . عراضم لعف نم ٌلوقنم هنأ ىلع «نيعضوملا يف (مَسَيلاَو) ءايلا

 : ءافش هئاه ٌفذح هدتقاو :هلوق

 . الصو هدتقا ءاه فذحب [40] (هدتقا مهادهبف# : يئاسكلاو ةزمح أرق يأ

 .الصو رسكلاب ءاهلا كيرحتب رماع نبا أرقو

 . ءاي اهنم دلوتي ىتح اهتكرح عابشإ يأ «ءاهلا ّدمب هنع فلخب ناوكذ نيا أرقو

 هجولا وهو «ةلص الو عابشإ ريغ نم رسكلاب ءاهلا كيرحتب ماشه ةءارق نوكتف
 .ناوكذ نبال يناثلا

 ذإ «ناوكذ نبا نع هبارطضاو فالخلا فعض ىلإ ةراشإ (جام) مظانلا لوق يفو

 عم ءاهلا رسك وهو يناثلا هجولا ناك نإو «ءاهلا عابشإ الإ مظنلا قيرط نم هل سيل

 .ًاضيأ هنع ًاحيحص اهرصق

 ركذ املو اصر ةلكاس ءاهلا تايثإب رماع ن نباو يئاسكلاو ةزمح ريغ أرقو

 ٌفقاو لكلاو :لاقف ًافقو اهمكح نايبب هعبتأ ءارقلا عيمجل ًالصو ءاهلا مكح مظانلا

 : هناكسإب

 :هلوق نوكيف ءاهناكسإو ءاهلا تابثإب (هدتقا) ىلع فقو ءارقلا لك نأ :ىنعملا

 . لصولا لاحب ةصاخ ىلوألا ماكحألا نأ ىلع ًاليلد .(هناكسإب فقاو لكلاو)

 ص قح 1 و
ML 0 2ا .  frلو  OO. 

 الدنص رذنيو اقح هبيغ ىلع هنولعجت عم نوفخت اهنودبتو _۳

 .ةبيط ةحئار وذ دوعلا نم عون :لدنصلا )١(
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 ءايب [41] «ًاريثك نوُفْخُيو اهنودبي سيطارق هنولعجي# :ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 . ثالثلا تاملكلا ىف «باطخلا ءاتب امهريغ ةءارق نوكتف :ةثالثلا لاعفألا ىف بيغلا

 :الدنص َرْذنُيو :لاقف بيغلا ىلع فطع مث

 نوكتف نآرقلل ريمضلاو بيغلا ءايب [41] (ىرقلا مآ رذنّيلو) :أرق ةبعش نأ ينعي

 .ةرورض (رذنتلو) مال َفَذَحَو لَك لوسرلل باطخلاو باطخلا ءاتب هريغ ةءارق

 .ةبّيط ةحئار وذ دوعلا نم عون :لدنصلاو

 ت رق ص ف

 ت عْفّرلاو رشكلا ُحْنَثو ْرُضَنا لع ٠ اّجَو رقت اَمَص يف ْعَمْرا ْمُكَْيَبِو 4

 ا قح 0

 ىلَجنا هلق اوقَرَخ ًاَقَح فاقلا ر  رقتسُمب رسكاو لّيللا بصب مهو "0

 عفرب [44] (مکیب مطقت دقل) :رماع ن نباو ورمع وبأو ريثك نباو ةبعشو ةزمح أرق

 .(عطقت) ل ٌفرظ هنأ ىلع اهبُضَتِب مهريغ ةءارق نوكتف «لعاف هنأ ىلع «نونلا

 أرق يأ :ليللا بصنب مهلعو َداَمُث عفرلاو رسكلا حتفو رصقا لعاجو :هلوقو

 حتفو ميجلا دعب فلألا فذحب يأ (لعج) رصقب [5] #ليللا لَم لعَجَو# :نويفوكلا

 .(ليللا لعاجو) هب لوعفم (ٌليللا» بصنو ًايضام ًالعف ماللاو نيعلا

 عفرو نيعلا رسكبو ميجلا دعب فلأ تابثإب يأ (َلَعَج) ّدذمب مهريغ ةءارق نوكتف

 . هيلإ ًافاضم (ليللا) مال ضفخو «ماللا

 :ًاّمح فاقلا رقتسمب رسكاو :هلوقو

 «لعاف مسا 148] #عدوتسمو ٌرقَتْسُمَفل يف فاقلا رسكب ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 .هيف نورقتست ٌداكم مكلف :يأ «ناکم مسا (ٌةَقَتْسُمَف) اهحتفب امهريغ ةءارق نوكتف

 : ىلجنا هلَمث اوقّرخ : هلوقو

 .اهفيفختب هريغو ءارلا ليقثتب ]٠٠١[ «ملع ريغب تانبو نينب هل اوقرخو# عفان أرق

 .حلصأ يسمي لوعفملل يني :ذلثث )١(
 .اوقلتخا :ینعمب :اوقرخ (۲)
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 قح 1

 الخ ذمو هدم ٌقحَح َتْسَراَتو اقش رمت يف َنِيِساَي ْعَم ٍناَمَصو 7

 7 ك

 اهنا ريكاو «ًایفاک نکسو كرحو -۷

 ماعنألا يف انه «هرُمُث نم اولك» ««هرُمَث ىلإ اورظنا# :يئاسكلاو ةزمح أرق

 امهريغ ةءارق نوكتف ميملاو ءاثلا مضب [5] نمي يف «هرُمُث نم اولكأيلإالو ]45 0114١

 . ةثالثلا عضاوملا يف ميملاو ءاثلا حتفب

 ءلادلا دعب فلأ تابثإب دملاب (تسراد اولوقيلو) :ورمع وبأو ريثك نبا أرقو

 .لادلا دعب فلألا فذحب يأ رصقلاب امهريغ ةءارق نوكتف

 .ءاتلا نيكستو حتفلاب نيسلا كيرحتب (ْتَسَرَد) رماع نبا أرقو

 ءاتلا حتفو نيسلا ناكسإ عم لادلا دعب فلآلا فذحب نييفوكلاو عفان ةءارق نوكتف

 . (تْسَرَد) يأ

 د ص حج
 باو رد فلخلاب هبوص ىّمح

 ت

 ريثك نباو ورمع وبأ أرق يأ .ًالّبْؤأو رد فلحلاب هبوص ىمح اًهّناَرسكاو :هلوق

 اهنأ مكرعشي امو# :ىلاعت هلوق يف (اهنإ) ةزمه رسكب هنع ٍفلُخب ةبعشو «ًادحاو ًالوق
 وهو ةزمهلا حتفب نوقابلا أرقو «فانئتسالا ىلع 1١9[ :ماعنألا] *نونمؤي ال تءاج اذإ

 . ةيعشل ىناثلا هجولا

 0# - 3 لو تھ r ص 9 سمسا م( 7

 ًالَضَو ٍةَميِرّشلا يف وفك ةَبْحَّصو اشف امك َنوُنِمْؤُي اًهيف بطاخخو -۸

 ءايب امهريغو باطخلا ءاتب ]٠١1[ #نونمؤي ال تءاج اذإ# :ةزمحو رماع نباأرق

 . بيغلا

 «نونمؤي هتايآو هللا دعب ثيدح يابف# :يئاسكلاو ةزمحو ةبعشو رماع نبا أرقو
 .بيغلا ءايب مهريغ أرقو باطخلا ءاتب :[7] ةيثاجلا ةروس يهو ةعيرشلا يف

 ّظ ج
 0 هَ س« جك : ا ی څړ و 7 و م سل

 الصُو بهكلا يف ينوكللو اريهظ البق يف مص حتفو ٌرشكو 84

 .لْبَو اذ راص :لبوأو :هلوزن باتت :ٌردو ءرطملا لوزن :بوصلا )١(
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 [111] دب ءيش لك مهيلع انرشحو# :نويفوكلاو ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 . ءابلا حتفو فاقلا رسكب رماع نباو عفان ةءارق نوكتف ءءابلا مضو فاقلا مضب

 ضو فاقلا مضب ]٠١[ فهكلا يف دب باذعلا مهيتأي وأ# :نويفوكلا أرقو

 . (الّبق) ءابلا حتفو فاقلا رسكب «نييفوكلا ريغ ةءارق نوكتف «ءابلاحتف

 3 2 3 ت
 ًاللظ ِهيِماَح ٍلوّطلاو سنوي يفو ئَوت ٍفلأ ام َنوُد ٌتاَملك لقو ٠

 ميملا دعب فلأ ريغب ]٠٠١[ «الدعو اقدص كبر تملك ْتَّمَتول :نويفوكلا أرق

 . عمجلا ىلع فلألا تابثإب مهريغ أرقو «دارفإلا ىلع

 ةثالثلا عضاوملا يف ميملا دعب فلأ ريغ نم :نويفوكلاو ريثك نباو ورمع وبأ أرقو

 َتَقَح تيل نإ ل ء(٣٣ :سوي] € اوفس تل لم کیر ُتَمك تقح تیک » : ةينآلا
 لأ لع كليو میک ْتَّدَح كلو » 014: :سوي] * نومو ال كير تملك لَ
 ٦[]. را ار

 4 هلا تاملكل َلّدَبُم ال# ]٠٠١[ «هتاملكل 7 الل ظفل ةءارق ىلع ءارقلا قفتاو

n 

3 | 
 ر

 لع ذِإ رشكلاو مضل خت مرخو ٍرِماَع م نساو َلَّرْسُم صفح َهَّدَشو كوخ

 ْث ثا |

 كيد < 3 . . نال ا عي < ر هيو” سجن
 الو اتبا سنوي يف يذلا اولضي عم مص نولضي ىنث دإ لصفو

 حتف همزليو يازلا ديدشتب ]١1١5[ كبر نم لرم هنأ# :رماع نباو صفح أرق

 .نونلا نوكس همزليو (ُلَرْتُم) يازلا فيفختب امهريغ أرقو «نونلا

 : ىّ ذإ لَّصفو الع ذإ رسكلاو مضلا حتف مّرحو :هلوق

 ةءارق نوكتف ءارلا حتفو ءاحلا حتفب [111] (مكيلع مّرَح امل صفحو عفان أرق

 ش .ءارلا رسكو ءاحلا مضب امهريغ
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 ةءارق نوكتف داصلا حتفو ءافلا حتفب [115] «لَّصَف دقو# نويفوكلاو عفان أرقو

 . (َلَّصُف دقو) داصلا رسكو ءافلا مضب مهريغ

 : ةصالخلاو

 (مّرح) يف ءارلاو ءاحلا حتفو (لّصف) يف داصلاو ءافلا حتفب نآرقي ًاصفحو ًاعفان نأ -

 ءاحلا مضو (َلَّصف) يف داصلاو ءافلا حتفب نوؤرقي يئاسكلاو ةزمحو ةبعش َّنأو - ؟

 . (مكيلع مرح ام لصف دقو) مهتءارق نوكتف (َمّرْح) يف ءارلا رسكو

 يف داصلا رسكو ءافلا مضب رماع ن نباو ورمع وبأو ريثك نبا مهو نوقابلا ًارقو - ۳

 مرح ام مكل لصف دقو) يأ (مّرح) يف ءارلا رسك رسكو ءاحلا مضبو .(لصف)

 .(مكيلع

 ءاحلا حتفبو (لّصف) يف داصلا رسكو ءافلا مضب ءىراق أرقي مل هنأ اذه نم ذخؤيو - ٤

 . (مّرح) يف ءارلاو

 :نويفوكلا أرقو يأ :الو اتباث ٍسْنوُي يف يذلا اوُلِضَي عم ّمض نولضَي :هلوق

 سنوي يف #كليبس نع اولضيل ايرو انه [] #مهئاوهأب َنولْضُيِل ًاريثك َنإو#

 . لضُي لضأ نم نيعضوملا يف ءايلا مضب 1
 . (لضي لض) نم نيعضوملا يف ءايلا حتفب مهريغ أرقو

 َالَّمَمُم ُكَرَح ِناَمْرُقلا َمَم ًاَقّْيَض»  ةلع نود اوُحَتْفاو ُدْرَق ِتآلاَسر ۳

 ص | ظ

 ًالَسَوَتو اَمَص ٌفْلِإ اًهِرْسَك ْئَلَع انه اجرح ارو يّكَملا ىّوِس رشکب 4

 ملعأ هللا# :ىلاعت هلوق يف ءاتلا حتف عم دارفإلاب (هتلاسر) صفحو ريثك نبا أرق

 لعجي ثيح) :ءاتلا رسك عم عمجلاب نوقابلا أرقو 11۲4[ #هتلاسر لعجي ثيح

 .(هتالاسر

 : يكملا ىوس رسكب القم كّرح ناقرفلا عم أقّْيضو :هلوقو
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 :ىلاعت هلوق ىف (ًاقّيض) ظفل ىف ةدّدشم ءايلا رسكب ريثك نبا الإ ءارقلا لك أرق يأ

 .[1 :ناقرفلا]4اًقَصاناَكَم # : هلوق يف ناقرفلا ةروس يفو [14١٠٠اًمَيَسص ٌمَرْدَص لج

 .(اقيض) يأ نيعضوملا يف ةفيفخ ءايلا نوكسب ريثك نبا أرقو

 : السرو امص ْفْلِإ اهرسك ىلع انه ًاجرح ارو :هلوقو

 نوقابلا ًارقو «ماعنألا يف انه (اجرح) ظفل يف ءارلا رسكب ةبعشو عفان أرق يأ

 .ردصم (ًاجَرَح) ءارلا حتفب

 ص 5 ص د

 الَدْنَص مواد ِنْيَعلا فخو ٌحيِحَص | ُهَدَمو مد كاس فخ ٌدَعْضَيو ٥

 فيفختو اهناكسإو داصلا فيفختب ]٠٠٠[ #ءامسلا ىف ُدَعَصَي امنأك# ريثك نبا أرق

 ىف ُدَعاَصَي امنأك# :نيعلا فيفختو اهدعب فلأو داصلا ديدشتب ةبعش أرقو

 .هٌفلكُيو دوعصلا ىطاعتي يأ .#ءامسلا

 َدَعَصَي امنأك# امهنيب فلأ نودب «نيعلا ديدشتو ةدّدشم داصلا حتفب نوقابلا أرقو

 | . ةقشمب دوعصلا يأ ]٠٠٠[ #ءامسلا ىف

 داصلا نوكسب 11٠١1 رطافب «*بيطلا ملكلا دَعَصَي هيلإ# :ةءارق ىلع ءارقلا قفتاو

 . فلأ ريغ نم نيعلا فيفختو

 ر “و . ي و 0 2 6 عدل
 المع عبرالا يف ايلا لوقن عم اَبَس يف وهو سسنويب ٍناث عم ٌڙشځنو ٣

 . نجلا رشعم اي ًاعيمج مهرشحن مويو# :[118] انه ىلاعت هلوق : صفح أرق

 .اوثبلي مل نأك مهرشحن مويو# :155] سنوي ةروس يف يناثلا عضوملاو

 . 4لوقن مث ًاعيمج مهرشحن مويو# :(لوقي) ظفل عم 1401 أبس ةروس يفو
 عضاوملا يف نونلاب هريغ ةءارق نوكتف «ءايلاب ةعبرألا لاعفألا هذه صفح أرق

 .ةعبرألا



 :ىلاعت هلوق وهو اهيف لوألا عضوملا نع زارتحالل يناثلا هنأب سنوي عضوم دّيقو

 .نونلاب هتءارق ىلع ءارقلا قفتا دقف كاك ارضأ نرل لوقت م امیج مھ رش میو ل

 يَ » :وهو ةروسلا هذه يف لوألا عضوملا يف نونلاب هتءارق ىلع اوقفتا امك

 .[11] 4 نوُمْعََب تك ذل د اكرم نأ ا وکرشآ نیل لوق ےک ای مشر

 و س 57 ت و 2 2 تدل

 ًالشلش ُهْركَذ لْمَتلا تختو اهيف ن وكت ْنَمو َنولَمْعَي ماش بطاتَّخو -۷

 ّينغلا كبرو# هدعب يذلا [155] #نولمعت امع لفاغب كّير امو# :رماع نبا أرق
 .بيغلا ءايب هريغ ةءارق نوكتف «باطخلا ءاتب غ٠ #ةمحرلا وذ

 صصقلا يفو 115] انه #رادلا ةبقاع هل نوكت نمو# :يئاسكلاو ةزمح أرقو

 ريغ ثنؤم (ةبقاع) ظفل نأل .«ثينأتلا ءاتب امهريغ ةءارق نوكتف ءريكذتلا ءايب []

 4 00 052 و و

 التر مضلاب ِناَمرَحلا مهِمْعَّرِب ٌةَبْغُش لكلا يف َنوُنلا دم تاتاكم +

 ريمضل ًافاضم ناك ءاوس عمجلا ىلع نونلا دمب (مكتناكم) ظفل ةبعش أرق

 ]٠١١[ «مكتناكم ىلع اولمعا موق اي لق# :وحن «نيبئاغلا ريمضل وأ نيبطاخملا

 ٦۷[. :سِيل «مهتناكم ىلع مُهاَنْخَسَمَل ءاشن ولو#

 ااا ج اا ا یکم

 هلل اذه م اولاقفإ نيم ف ير يف مسرب نا اك اق يآ

 .زاجحلا لهأ ةغل يهو : نيعضوملا يف اهحتفب هريغ ةءارق نوكتف

 آلت مُهّيِباَش بضتلاب مهدآلوأ ل نق ٌعْفَرو رشكو مص يف نيرو ۹

 ََ 9 2 هس د و . وو ۰ وي وكدا و
 م ءايلاب نيماشلا فحصم يفو مهؤاكَرش يف عفّرلا هلع ضفختيو °

 ًالَصْيَق رْمَّشلا يف ٍفرظلا ُدْيَغ فلي ملو ٌلصاَف نْيَئاَضُملا َنْبَب هلوُعقَمو ١-

 ا



 الوحم لإ | وتلا يل نم مَ الق اهمال : ْنَم مولا رد هللك ١

 الامم دشن ٌيوْحّتلا سفح ألا ارم يبأ َصولقلا جر همر عمو -4*

 عفرو «لوعفملل ًاينبم ءايلا رسكو يازلا مضب (َنّيز كلذكو) :رماع نبا أرق يأ

 ىلع (مهئاكرش) ضمخو هب لوعقم (مهدالوأ) بصنو « لعاف ثان (لتق) يف ماللا

 .(ّلْثَق) :لتق مال بصنو (َنيَرد : ءايلاو ءازلا حتفب هب نيقابلا ةءارق نوكتف .ةفاضإلا

 .(مهؤاكرش) :مهؤاكرش ةزمه عفرو «(مهدالوأ) : مهدالوأ لاد ضفخو

 تعب يذلا فحصملا يف ءايلاب ٌموسرم (مهئاكرش) نأ هللا همحر مظانلا دافأ مث

 . ماشلا ىلإ هنع هللا يضر نافع نب نامثع ةفيلخلا

 «لعافلا بئان (ٌلتق)و «لوعفملل ٌينبم ضام ٌلعف (َنّيْر) نأ رماع نبا ةءارق هيجوتو

 فاضم (مهئاكرش)و فاضم (لتق)و «لتق وهو ءردصملا لوعفم بصنلاب (مهدالوآ)و

 .هيلإ فاضملاو فاضملا نيب (مهّدالوأ) وهو ردصملا لوعفم َلَّصَفو «هيلإ

 نيب لصفلا نم اهيف امل «رماع نبا ةءارق يف ةرصبلا ةاحُت نضعب ضاخ دقو

 فاضملاو فاضملا نيب لصفلا حصي ال :اولاقو «لوعفملاب هيلإ فاضملاو فاضملا

 نع ًالضف روثنملا مالكلا يف نوكي الو «ةصاخ رعشلا يف كلذ نوكيو فرظلاب الإ هيلإ

 :الصيف رعشلا يف فرظلا ريغ فلي ملو :هلوق يف ةاحنلا مالك مظانلا لقن دقو

 لوصوملا مسالا ىلإ فاضُم (زد) هلوقف ءاهّمال نَم مويلا رد هللك : هلوقب هل َنَثَمو

 . مويلا اهّمآل نم رد هلل :ريدقتلاو .فرظ وهو (مويلا) ب امهنيب لصفو .(نم) :وهو

 : اليم الإ وحنلا يميلُم نم لت الف : هلوق يفو

 اهتفلاخمل ركنأ ٌق قيرف : ناقیرف ةءارقلا هذه اوركنأ نيذلا ةأحنلا نأ ىلإ ةراشإ

 هبسن يأ «رماع نبا وهو اهب ءىراقلا لهجو اهركنأ ٌقيرفو .مالكلا حيصفو سايقلا

 قيرفلا ناك نإو «ةرتاوتم ةءارق هراكنإل هيلع مالي امب ِتآ نيقيرفلا الكو «لهجلل
 . يناثلا قيرفلا نم ًالاح نسحأ لوألا
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 ْمَلَت الو ءىراقلا اهيأ مذت ال :هانعم ٌداَهَجُم الإ وحنلا يميلُم نم ْمْلَت الف : هلوقف

 ةمئأ نم مامإ يف هنعطب هروط ىدعت هنأل «يناثلا قيرفلا الإ نيقيرفلا نيذه نم
 وهف «لهجلا ىلإ هبسنو «هطبض لامكو هردق ةلالج ىلع ةمألا تعمجأ «نيملسملا

 لقنلاب لب «هدنع نم ةءارقلاب تأي مل رماع نبا مامإلا أل .موللا قحتسي يذلا

 . حيحصلا

 ءارقلا ىلعأ نم ناكو «ليلد هلوقو ةجح همالكو «حيرص َيبرع كلذ عم وهو
 يبأو نامثع اندّيسك ةباحصلا نع اوذخأ نيذلا نيعباتلا رابك نم ناكو ءًادنس ةعبسلا

 . نيعمجأ مهنع هللا يضر ءادردلا

 .خلإ ّيوحنلا شفخألا ةدازم يبأ صولقلا جز همسر عمو :هلوقو

 :نارمأ رماع نبا ةءارق دضْعَي هنأ :هانعم

 . ءايلاب يّماشلا فحصملا يف مسر (مهؤاكرش) ْنأ :لوألا

 جز ةجزمب اههْتْجَجَرَف :برعلا ضعب نع يوحنلا شفخألا هدشنأ ام : يناثلا

 .ةدازم يبأ صولقلا

 لوعفم صولقلاو «ةدازم يبأ ىلإ فاضم وهو ءردصم (جز) نأ هيف دهاشلاو

 ةدازم يبأ جَز) :ريدقتلا ذإ «هيلإ فاضملاو فاضملا نيب لصف دقو «(ّجَر) ردصملا

 . (صولقلا

 رصتنا دق «ةءارقلا هذه ةحص ىلع شفخألا نسحلا وبأ هب دهشتسا ام ىلإ ةفاضإو

 ءاش نإ مالغ) : لثم ًارثن اهتخصل دهشي ام برعلا مالك نم اودروأو نيققحملا نم ةيثك اهل

 متنأ لهف» : هيب هلوق ثيدحلا يفو «(هللا ءاش نإ كيخأ مالغ) هيف لصألا (كيخأ هللا

 . (يل يبحاص وكرات متنأ لهف) : لصآلاو ءرورجملاو راجلاب لصفف («يبحاص يل وكرات

 ةءارقلاو "يعطق قيرط وهو «رتاوتلا قيرطب ةتباث رماع نبا ةءارق نإ :ًاريخأ لوقأو

 ةجح يه نوكت لب «برعلا مالك نم اهدنسُي ام ىلإ جاتحت ال ءرتاوتلا قيرطب ثبت اذإ
 .اهب دهشتسيو اهيلإ عجرُي

 هب لوعفم (َّلْثَق) بصنو «لعافلل ًاينبم ؛ءايلاو يازلا حتفب (َنّير) نوقابلا أرقو

 .لعاف عفرلاب (مهؤاكرش) ظفلو «ةفاضإلا ىلع ضفخلاب (مهدالوأ)و
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 حج ك ل د ك

 الخ يزذك ِداَصَح ځتفاو ًايفاك د ةَتْيَمو قدص وفك ثنا نكي نِإو 5

 ك د ف ک نصح ن

 الك ٌةَيَم مهنيد يف امك نوُكي اوُتَنأو صح زْمَملا ٌنوُكَسو اَمَل -46

 .ةّمات (ناك) ّنأ ىلع (ٌةتيم) عفرو [۱۳۹] نكت نإو# ثينأتلا ءاتب رماع نبا أرق

 . (ناك) ربخ (ٌةتيم) بصنو (ْنكت نإو) ثينأتلا ءاتب ةبعش ىورو

 . (ةتيم) عفرو (ْنكي نإو) ريكذتلا ءايب ريثك نبا أرقو
 بصنو (نكي نإو) ريكذتلا ءايب يئاسكلاو ةزمحو صفحو ورمع وبأو عفان أرقو

 .ةصقانلا ناك ربخ (ةتيم)

 :امن الخ ىذك داصح حتفاو :هلوق

 .[141] (هداصخ موي) يف ءاحلا حتفب مصاعو ورمع وبأو رماع نبا أرق يأ

 .ردصملا يف ِناَنَعُل امهو ءاهرسكب نوقابلا أرقو

 نصح زعملا نوكسو :هلوق

 ]٠٤١[. (نينثا ْرْعَملا نمو) :ظفل يف نيعلا نوكسب عفانو نويفوكلا أرق يأ

 .زعام عمج يف ِناَتَعل امهو (ْزَعَملا نمو) نيعلا حتفب مهريغ أرقو

 :الك ٌةتيم مهنيد يف امك نوكي اوُنّنأو : هلوق

 ةّمات (ناك) نأ ىلع (ٌةتيم) عفرو [451١(نوكت نأ الإ) يف ثينأتلا ءاتب رماع نبا أرق

 .ناك ربخ (ٌةتيم) بصنو (نوكت نأ الإ) يف ثينأتلا ءاتب ريثك نباو ةزمح أرق

 . (ةتيم) بصنو (نوكي نأ الإ) يف ريكذتلا ءايب ءارقلا يقاب أرق

 : رع ر وو ر پر
 المك ٌفخلابو ارش اوت ناو اذش ىلع فخ لكلا نوركذتو 5

 نم هعضاوم لك يف لاذلا فيفختب (نورّكَذَت) ظفل يئاسكلاو ةزمحو صفح أرق

 يكلم نیوز افلح ا! 17 4 تورك د کم هوب ہک صو مل5 # :وحن ميركلا نآرقلا
 .[80 :نونمؤملا] تورك دب القأ لق ء[۹٤ :تايراذلا] 4ک
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 .درو امثيح (نودكَّذَت) اهيف ءاتلا ماغدإب لاذلا ديدشتب نوقابلا أرقو

 : المك فخلابو ًاعرش اورسكا ّنأو :هلوق

 ديدشتو ةزمهلا رسكب ]*١٠6[ «ًاميقتسم يطارص اذه نإو# يئاسكلاو ةزمح أرق

 . فانئتسالا ىلع نونلا

 ةنكاس نونلا فيفختو ةزمهلا حتفب (ًاميقتسم ىطارص اذه ْنأو) رماع نبا أرقو

 .(َنألو) يأ ماللا ريدقت ىلع ةرهظم

 ٍس

 ًالَّدَعو ًانيِفَخ هادم موُولا َّمَم اوترا لختلا عما فاش بنايو ۷

 يفو ]٠٥۸[ انه #ةكئالملا مهيتأي نأ الإ نورظني له# :يئاسكلاو ةزمح أرق

 عمج لعافلا نأل «ثينأتلا ءاتب نوقابلا أرقو «(مهيتأت) يف ريكذتلا ءايب :[77] لحنلا

 . يقيقح ريغ ثنؤم وأ ريسكت

 نيذلا نمو# ]1١45[« انه 4مهتيد اوقراف نيذلا َنِإ# :ًاضيأ يئاسكلاو ةزمح أرقو

 يف ءارلا فيفخت عم ءافلا دعب فلآ تابثإب يأ دملاب [۳۲) مورلا يف «مهيد اوقراف

 .نيعضوملا يف (اوُقَرْف) ءارلا ديدشت عم فلأ نودب نوقابلا أرقو

 د

 ًالسبقُم يتاَمَم يهْجَو اهُثاَءاَيَو اكد ميت يف َفَح ختو رکو 44

 الْصحَت حص ناگنإلاو يايْخَتو ةَنآلَن ينإ من يِلاَرِص يَبَرَو -۹
 اهفيفختو ءايلا حتفو فاقلا رسكب ]1١1[ #امّيَق ًانّيد# :نويفوكلاو رماع نبا أرق

 .اهديدشتو ءايلا رسكو فاقلا حتفب : مهريغ ةءارق نوكتف

 : ىلاتلا وحنلا ىلع ةفاضإلا تاءاي ىلع ةروسلا هذه تلمتشا دقو

 عفان اهيف ءايلا حتف [۷۹1 *يذلل يهجو تهجو ينإ# يف (يهجو) ةملك :ًالوأ

 . مهريغ اهنكسأو « صفحو رماع نباو
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 الإ ءءارقلا لك (َياَيْحَم) يف ءايلا حتف 1١11[ (يتاممو يايحمو# يتملك :ًاينا

 (يايحمو ّيايحم) «ناكسإلاو حتفلا هلف «شرو ةياور نم ٍفالخب عفان أرق دقف ءًاعفان
 .هزيغ اهنكسأو (يتاممو) ءاي حتفب عفان أرقو

 اهنكسأو ورمع وبأو عفان ءايلا حتف [1711 ىلإ ير ينادهإ يف (يّبر) ةملك :ًاثلاث

 ٠ ` .امهريغ

 نبا ءايلا حتف ]٠٠١[ «ًاميقتسم يطارص اذه نأو# يف (يطارص) ةملك :ًاعبار

 .هُريغ اهنكسأو هدحو رماع

 : يه عضاوم ةثالث يف (ينِإ) ةملك :ًاسماخ

 .هريغ اهنكسأو عفان ءايلا حتف :[1] (ثرمأ ينإ)-١

 .[15] (فاخأ ينإ) - ۲

 [ورمع ىبأو ريثك نباو عفان] امس لهأ نيعضوملا يف ءايلا حتف ]۷٤[ (كارأ ينإ) - ٣
 .ملعأ هللاو . مهريغ اهنكسأو

 ال ال ال
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 فارعألا ةروس swarat.com بوک د دج

 2 ش كى 0
4 

 الَع ًافَرَش مك ٍلاَّذلا ٌفنِخو ًاميرك 2 ِهِئاَت َلْبَق ذر َبْيَغلا نوُركَذَتو ا

 فيفخت عم (نوركذتي ام ًاليلق) ظفل يف ءاتلا لبق بيغلا ءاي ةدايزب رماع نبا أرق

 .لاذلا

 .(نورّكَذَت ام ًاليلق) :اذكه «لاذلا فيفختو ءاي نودب صفحو ىئاسكلاو ةزمح أرق

 .(نورّكَّذَت ام ٌاليلق) :اذكه «لاذلا ديدشتو ءاي نودب ءارقلا ىقاب أرقو

 0 ش م و 2 2 3 و

 الشم هيفاش موُرلا ىلوأو مضو ةحتفب نوجرخت نسكفا ٍِفْرْخّرلا عم -؟

 ل ىح ف ر ف م

 نيد كد seus f د 1 ضحي ال مثلا ف ' قب فلم
 الشهن قَح يف عفّرلا نمابلو أضر يف نوجّرَخَي ال موُرلا يف يضم فلخب ٣

 انه «نوجْرْخَت اهنمو# يف ءارلا مضو ءاتلا حتفب ناوكذ نباو يئاسكلاو ةزمح أرق

 كلذكو# يفو ]1١[« فرخزلا ةروس يف «نوجُرْخَت كلذك# يفو ء[١۲] فارعألا يف

 ناوكذ نبا نأ ريغ .لعافلل ًاّينبم [141 مورلا ةروس نم لوألا عضوملا يف (نوُجْرُخَت

 : مورلا يف ىضم فلخب :هلوقب هيلإ راشأ ام وهو «فالخ مورلا عضوم يف هل

 حتفب هيوريف «مورلا ةروس يف لوآلا عضوملا يف فالخ ناوكذ نبا نع درو يأ
 ًاينبم (نوجَرْخَت) ءارلا حتفو ءاتلا مضب هيوريو «يئاسكلاو ةزمح لثم ءارلا مضو ءاتلا

 . ةثالثلا عضاوملا يف كلذب نوؤرقي نيذلا ءارقلا يقاب لثم لوعفملل

 ىلع قفتمف ]۲١[ «نوجُرْخَت متنأ اذإ» :مورلا ةروس يف يناثلا عضوملا امأ

 . ميجلا مضو ءاتلا حتفب هتءارق

 :اضر يف نوجرخي ال :هلوق

 «اهنم نوجْرْحَي ال مويلاف# ]٠١[: ةيثاجلا ةروس يف يئاسكلاو ةزمح أرق يأ

 . ءارلا حتفو ءايلا مضب امهريغ أرقو .ءارلا مضو ءايلا حتفب
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 :الشهن قح يف عفرلا سابلو :هلوق

 ىلع [151 ©نئوقتلا سابلو # يف عفرلاب مصاعو ورمع وبأو ريثك نباو ةزمح أرق يأ
 رخ هربخو ىناثلا أدتبملاو ىناثلا أدتبملا ربخ (ريخ)و «ناث أدتبم (كلذ)و ءأدتبم هنأ

 . #ًاسابل مكيلع انلزنأ# ىلع ًافطع *ىوقتلا سابلو# بصنلاب نوقابلا أرقو

 شش 1
 ًاللْمَش ُحَتْفُيَو يناثلا يف َةَبْعشل لق َنوُملْعَي الو ّلضَأ ٌةَصلاَخَو -4 و و سف 0 يە ه2 وە e عى

 ا > © ر د حر 5

 التر نْيَعلا يف رشكلاب معن ثْيَحَو ىفك ْعَد َواَولا اَمَو امكح افش ففخو -5

 انماء نيل ىه لف 8 :ىلاعت هلوق يف هب ظفل امك (ةصلاخ) ءات عفرب عفان أرق
 .لاحلا ىلع اهبصنب نوقابلا أرقو (يه) ربخ نوكتو [م114ٍَمَيِْلا موب صلاح ايدل ةويحْلأ

 : يناثلا يف ةبعشل لق نوملعي الو :هلوقو

 دعب يناثلا عضوملا يف ءًاضيأ هب ظفل امك بيغلا ءايب (نوملعي ال) ةبعش أرق يأ

 ةءارق نوكتف [۳۸] #نوملعت ال نكلو فعض ّلكل لاق# :هب دارملاو ء(ةصلاخ) ةملك

 :وهو (ةصلاخ) دعب عقو يذلا لوألا عضوملا نع يناثلاب زرتحاو «باطخلا ءاتب هريغ

 ءاتب هتءارق يف ءارقلا نيب فالخ الف [۳۳] «نوملعت ال ام هللا ىلع اولوقت نأو#

 . باطخلا

 :ًامكح اًفَش ْفَّمَحو اللمس حتفيو :هلوق

 «ءامسلا ٌباوبأ مهل ْحَتْفُي ال يف ءاتلا فيفختو ريكذتلا ءايب يئاسكلاو ةزمح أرق

[0]. 

 .(مهل حقت ال) :اذكه ةيناثلا ءاتلا فيفختو ثينأتلا ءاتب ورمع وبأ أرقو

 . (مهل حست ال) : ةيناثلا ءاتلا ديدشتو ثينأتلا ءاتب ءارقلا يقاب أرقو

 :ىفك عد َواولا امو :هلوقو

 «هللا اناده نأ الول يدتهنل اتك امو# : يف (ام) لبق واو فذحب رماع نبا أرق يأ

 .واولا تابثإب نوقابلا أرقو ]٤۳[.
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 : التر نيعلا يف رسكلاب معن ثيحو :هلوقو

 دقو ءاهحتفب هريغو «نيعلا رسكب هعضاوم عيمج يف (معن) ظفل يئاسكلا أرق يأ

 (نيبّرَقُملا نمل مكنإو معن لاقإ# .4نّذؤم نذأف معن اولاق# :عضاوم ةعبرأ يف عقو
 ءارعشلا يف (نيبّرَمُملا نمل اذإ مكنإو معن لاقل ]٤٤« ١١5[( ةروسلا هذه يف امهالك

 .[14] تافاصلا يف (نورخاد متنأو معن لق) 13

 .ليذهو ةنانك ةغل يهو (ْمُعَن) نيعلا رسكب ةعبرألا عضاوملا يف يئاسكلا أرقف

 . برعلا يقاب ةغل يهو «نيعلا حتفب نوقابلا أرقو

 و امس ل 2

 ًالصوأ روّثلا يفو يّربلا الَخ اَم امس ُهّصَن ٌمُفَرلاو ٌفِيِفْخَّتلا ةّتْعل ْنأو ٦

 فيفختب [44] (نيملاظلا ىلع هللا ٌةنعل ْنأ) :مصاعو ورمع وبأو لبتقو عفان أرق

 ةزمحو رماع نباو يّربلا ةءارق نوكتف (ةنعل) ءات عفرو ءاهناكسإ يأ (نأ) نون

 . (ةنعل) ءات بصنو اهحتفو نونلا ديدشتب يئاسكلاو
 :الصوأ رونلا يفو :هلوق

 يف هعم نمو عفان ةءارقك [۷] (هيلع هللا نعل نأ ةسماخلاو) رونلا يف عفان أرق يأ

 ةروس يف هريغ ةءارق نوكتف «(ةنعل) ءات عفرو «ًةَمَمْحم نونلا ناكسإب يأ ةروسلا هذه

 . (هيلع هللا ةنعل َّنأ) يأ «(ةنعل) ءات بصنو (َنأ) يف نونلا ديدشتب رونلا

 المك هللا فطَع ْعَم ُسْمَّشلاَوو  ُهَبْحُص لقت ٍدْعَرلاو اهب يشو ۷
 د

 عسب 2 و د 2 07 هو 0 م هے ٤ 3 هر 02 هر
 اللد لكلا يف مضلا نوكش ارشنو مهصفح نْيَريخألا يف ُهْعَم لحتلا يفو ۸

 تو 7 2 شا or و

 ًالَمشا ةطقن ِءاَبلاب ةتوث ىَوَر  ٌمصاَعو فاش ّمَّضلا ُحْنَم ٍنوثلا يفو -

 انه نيشلا ديدشتو نيغلا حتفب «راهنلا َليللا يشي يئاسكلاو ةزمحو ةبعش أرق

 . (ىشغأ) نم : نيعضوملا يف (ىشغُي) نيشلا فيفختو نيغلا نوكسب نوقابلا أرقو
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 المك ةثالثلا فطع عم ٌسمشلاوو :هلوق

 يفو ]٥٤[ انه «هرمأب ٌتاَرَّخَسُم ٌموجنلاو ٌرمقلاو ُسمشلاوا# :رماع نبا أرق يأ

 . هيلع فطع امو (سمشلاو) ظفل عفرب «[17] لحنلا

 عفرب لحنلا ةروس يفو .اهيلع فطع امو (َسمشلاو) بصنب انه صفح أرقو

 .ربخو أدتبم امهعفرب (ّتا رَّخَسُم ٌموجنلاو)

 .(مهصفح نيريخألا يف هعم لحنلا يفو) :مظانلا لوق ىنعم اذهو

 .نيتروسلا ىف ةعبرألا تاملكلا بصنب نوقابلا أرقو

 :ٍفاش ّمضلا حتف نونلا يفو لذ لكلا يف ّمَّضلا نوكس ًارْشُنو :هلوقو

 ءانه :٥۷[ فارعألا] 2 رر ندب تيارت عر لس ذأ لم ) : ىلاعت هلوق

 ردم حبلا َلَسْيَأ ىذا وهو »و 1Y : لمنلا] 4ير ىد ب ےب ارمي د مديرا لرب نمو و

a14۸ :ناقرفلا] 4 .هيمخر ید  

 ةءارق نوكتف ةثالثلا عضاوملا يف نيشلا مض نوكسب نويفوكلاو رماع نبا أرق

 .نيشلا مضب ورمع ىبأو ريثك نباو عفان مهريغ

 امهريغ ةءارق نوكتف ةثالثلا عضاوملا يف نونلا مض حتفب يئاسكلاو ةزمح أرقو

 .نونلاب هريغ نوكتف نونلا ناكم يف ةدحوملا ءابلاب مصاع أرقو

 : ةصالخلاو

 ةثالثلا عضاوملا يف نيشلاو نونلا مضب (ًأرشُن) ورمع وباو ريثك نباو عفان أرق - ١

 .نيشلا نوكسو نونلا ضب (ًارْشُن) رماع نبا أرقو - ؟

 . ةنكاس نيشو ةمومضم ٍعابب (أرشُب) مصاع أرقو - ۳

 طابنتسا ةّيفيك ىفخت الو ةنكاس نيشو ةحوتفم نونب (اَرْشَن) ىئاسكلاو ةزمح أرقو - ٤

 . مظنلا نم ةءارق لك

 ر
 و 2 و مي

 الخ مكعلبأ فخلاو اَسَر لكب ِهَعْفَر ضفخ 5 ُهكْيَعٍهَلِإ نم هارو ٠

Vo 



 ع ك
 ا رس ص 2 8 لاو 2 سوما و اە ےس

 الع مكن رابخإلابو اًوفك نس یدسفم دعب دز َواولاو اهفاقحا ص 1١

 2 ك ' ىمرح ىمرح ع
 ی 2 ھه 3 ص - هَ 1 020 و 8 4 2> ١ 00

 الك ةّييرزح ناكشإلا نسما واو اَنُه انل نإ ئمرحلا ىلعو ال

1 

 ا ۲

 يف درو ثيح #هُريغ هلإ نم مكل امل :هلوق يف ءارلا عفر ضفخب يئاسكلا أرق

 نونمؤملاو [44 ]٠١« ١ دوهو [80 «ا/ا”“ 30 .59] فارعألا يف درو دقو «نآرقلا

 .ًاظفل (هلإ) نم ٍلدب وأ تعنلا ىلع [۳۲ .,]

 ىلع عفر هعضومو (هلإ) عضوم نم لدبلا وأ تعنلا ىلع اهعفرب نوقابلا أرقو
 . ءادتبالا

 : اهفاقحأ عم الح كفن فخلاو :هلوق

 يبر تالاسر CAT ‹&مکل حصنأو يّبر تالاسر مكُتلْبأ» :ورمع وبأ لاق

 «هب تلسرأ ام مكخلبأو# 18[2 .55] فارعألا يف ناعضوم «نيمأ حصان مكل انأو

 همزليو ماللا ديدشتب هريغ أرقو ءءابلا نوكس همزليو ماللا فيفختب [۲۳] فاقحألا يف
 . ءابلا حتف

 :ًاوُمَك نيدسفُم دعب دز واولاو :هلوق

 اوربكتسا نيذلا الملا لاقو# :يف (لاق) ةملك لبق واو ةدايزب رماع نبا أرق يأ

 «نيِدِسْفُم ضرألا يف اوثعت الو :هلوق دعب عقاولا [/0] ؛اوُمِعضْتسا نيذلل هموق نم
 .[الغ]

 .واو ريغب نوقابلا ًارقو

 :الأ الع مكنإ رابخإلابو :هلوق

 .[181] «لاجرلا نوتأتل مكنإإ# يف رابخإلا ىلع ةدحاو ةزمهب عفانو صفح أرق

 ماهفتسالا ةزمه : ىلوألا نيتزمهب نوؤرقيف «ماهفتسالا ةزمه ةدايزب نوقابلا أرقو
 ةيناثلا ليهست يف هلصأ ىلع ّلكو «ةروسكملا ةّيلصألا ةزمهلا :ةيناثلاو «ةحوتفملا

 .هكرتو اهنيب فلأ لاخدإو اهقيقحتو

 : انه اتل نإ يمرحلا ىلعو :هلوق
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 ةروسكم ةدحاو ةزمهب ]1١[ «ًأرجأل انل نإ ريثك نباو عفانو صفح أرق يأ

 ةروسكم ةيناثلاو ماهفتسالل ةحوتفم ىلوألا «نيتزمهب نوقابلاو «رابخإلا ليبس ىلع

 عو لاضدلاو ليهستلاو قيقحتلا يف اضيأ هلصأ ىلع لكو «ةيلصألا يهو

 :ةعبسلا ءارقلا

 :الك يمزح ناكسإلا ّنمأ وأو : هلوق

 واولا ناكسإب [۹۸] «ىرقلا ّلهأ نمأ 030 رماع نباو ريثك نباد عفان أرق يأ

 أرقو ‹ةزمهلا فذحو «واولا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن يف هلص أ ىلع شرو نوكيو

 .واولا حتفب نوقابلا

 ًالَسلَستو امش ٍراَكَس سوو اهي رجاس يو اوضح يلع يلع -

 ]٠٠١[ «قحلا الإ هللا ىلع لوقأ ال نأ ىلع قيقح# :ًاعفان الإ ةعبسلا ءارقلا أرق

 .رج فرح اهنأ ىلع (ىلع) يف ماللا دعب فلأب

 يف ًاعم نيتءارقلاب ظَفَل مظانلاو «ماللا دعب ةحوتفم ةدّدشم ءايب (َىَلَع) عفان أرقو
 . تيبلا

 :افش راّحس سویو اهب رحاس يفو :هلوق

 نوعرف لاقو# ]1١11[ انه #ميلع راخس لكب كوتأي## :يئاسكلاو ةزمح أرق

 .نيسلا دعب ةدودمم ةدّدشم ةحوتفم ءاحب «[۷۹] سنوي يف #ميلع راخس لكب ينوتئا

 قطن دقو «ةففخم ةروسكم ءاح اهدعبو نيسلا دعب فلأب (رحاس) امهريغ أرقو

 .ًاضيأ ًاعم نيتءارقلاب مظانلا

 القم ُهَمَض زيكاو لنفس  يِنَمْصَو صفح فخ فقلت لكلا يفو 5

 ص ك 2 د

 ی ےن ص ةدكلا ا خي
 الص ىذك مض ٌرشكلا نوشرعي اعم ُدُخ نولي يقو ند اكد ُءكدحَو 16

 ا شا ك
 المك ٍنوُنلاو ِءايلا ٍفْذَحِب ىَجْنأو ًايناَش ُرَسْكُي ٌهَّضلا َنوُفُكْمَي يفو 5
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 فاقلا فيفختب [14] هطو [45] ءارعشلا يفو ]1١7[ انه *فقلت# صفح أرق

 .ماللا حتف همزليو فاقلا ديدشتب هريغ أرقو «ماللا نوكس همزليو

 :ٍنْسُح اكذ ُكّرحو الّقثتم همض رسكاو لتقنس يف مضو :هلوق

 نونلا مضب [1172] (مهءانبأ لتقسل# نويفوكلاو رماع نباو ورمع وبأ أرق

 .اهديدشتو ءاتلا رسكو حتفلاب فاقلا كيرحتو

 .ةَفَمَحُم ءاتلا مضو فاقلا نوكسو نونلا حتفب ريثك نباو عفان ةءارق نوكتف

 .ڏخ نولتقي يفو : هلوق

 نمو ورمع يبأ ةءارقك [141] «مكءانبأ نولي اعفان الإ ةعبسلا ءارقلا ءارقلا أرق
 .اهديدشتو ءاتلا رسكو فاقلا حتفو ءايلا ضب يأ (ُلّئَقُنِس) يف هعم

 .ةَمَمَحُم ءاتلا مضو فاقلا نوكسو ءايلا حتفب عفان ةءارق نوكتف

 . الص ىذك مض ٌرسكلا نوشرعي ًاعم : هلوق

 رسك مضب [18] لحنلا ةروس يفو [1797] انه «نوُشْرْعَي ةبعشو رماع نبا أرق

 .اهيف اهرسكب امهُريغ أرقو .نيعضوملا يف ءارلا

 :ًايفاش ُرَسكُي ةضلا نوفكعي يفو :هلوق

 ةغل يهو فاكلا ّمض رسكب [178] «نوُمكَعَي موق ىلع# :يئاسكلاو ةزمح أرق

 .برعلا ةيقب ةغل يهو اهّمضب امهريغو .دسأ ةليبق

 : دامك نونلاو ءايلا فذحب ىجنأو : هلوق

 : اهتابثإب هريغ ةءارق نوكتف «نونلاو ءايلا فذحب «مكاجنأ ذإو# رماع نبا أرق يأ
 .[141] «مكانيجنأ ذإو#

 س
 ًالّصُو ٍفْهَكلا ىف ٌيفوكلا نَعو اقش  ًاَرِماَه ُهْدُدْماو َّنيوثت آل َءاَكَدَو ١7

 (ًءاكد هلعجف) ظفل يف زمهلا يف نيونت نودبو فاكلا ّدمب يئاسكلاو ةزمح أرق

 اذكه زمه الو دم ريغ نم فاكلا نيوئتب نوقابلا ًارقو «لصتملا دملا باب نم نوكيف

 ]٤[. «ًاكد#
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 ةءارق نوكتف انه يئاسكلاو ةزمح ةءارقك [48] فهكلا ةروس يف نويفوكلا أرقو

 شش د

 و9 و ر ع 2 م 0 ور هر 3 م
 الشلش مضلا حتفاو كّرَح دشْرلا ينو ةزوكد ةتمح ىتالاسر عمجو 6

 الخ وذ ٌعاَبْنالاو فاو 5 رشکب مهيِلُخ مَضَو 522 ٍفْهَكلا يفو 5

 ىلع ماللا دعب فلأب ]١44[ «يتالاّسرب# نويفوكلاو رماع نباو ورمع وبأ أرق

 . عمجلا

 . (يتلاسرب) :ديحوتلا ىلع فلألا فذحب ريثك نباو عفان ةءارق نوكتف

 : الشاش ملا حتفاو رح ٍدّشْولا يفو : هلوق

 .نيشلاو ءارلا حتفب ]١47[ «ِدشَرلا َليبس# يئاسكلاو ةزمح أرق يأ

 . نيشلاو ءارلا حتفب «ادّشَر َتْمَّلُع اممإل [55] فهكلا ةروس يف ورمع وبأ أرقو

 .نيعضوملا يف نيشلا نوكسو ءارلا ٌمضب نوقابلا أرقو

 لقو# 21٠١ :فهكلا] #ادشر انرمأ نم انل ءىَّيهو# :ةءارق ىلع ةعبسلا قفتاو

 ىلع ناكف نيشلاو ءارلا حتفب [14 :فهكلا] «ادشر اذه نم برقأل يّبر نيدهي نأ ىسع

 .ةروسلا يف ثلاثلا عضوملا هنأب فالخلا عضوم دّيِقُي نأ مظانلا

 :اًنَش ٍرسَكب مهتِلُح مو :هلوق
 رسكب ]١48[ *مهّيلح نم هدعب نم ىسوم موق ذختاو# :يئاسكلاو ةزمح أرق

 . ىلح وذ عابتإلاو :هلوقب ةلعلا هذه ىلإ مظانلا راشأو «ماللا رسكل اع ءاحلا

 .(مهّيلخ نم) ماللا رسكو ءاحلا ضب نوقابلا أرقو

 ترده 2 0 27 5 شش 2 7 مور ر

 ىلّجنا اَمِهِرْيَمِل عفَرا ر ابو اذش اتل ُرِفْثَيو اَنْمَحْرَي بطاَحو ١

 يف باطخلا ءاتب ]۱٤۹[ ال رفغتو ایر انمحرت مل نئل# : يئاسكلاو ةزمح أرق

 ءاب عفرو نيلعفلا يف بيغلا ءايب امهريغ أرقو «ءادنلا ىلع (انّير) ءاب بصنو «نيلعفلا

 . لعاف هنأ ىلع (انّير)
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 هور ص هي سمار
 ٍةَبْحَص وفك اعَم زكا مآ نبا ميمو ١

 رر و هد وم ورو ا اک
 هغنرو هلع هدو مكتائيطخ -

 رو ساو ر ر لل
 اهحونو اهيف جح اًياطخ نكلو هو

 كى

 ًاللك ّدّملاو عْمَجلاب ْمُهَراَصآو

 ۱ ك

 ًالَدَع رشكلاب دْيَعلاَو اوُمّلَأ اَمَك

 Zo س 2 ر ر« هس

 يف موبي لاقإ# ]٠٠١[ انه ما َنْبا لاقإ# يئاسكلاو ةزمحو ةبعشو رماع نبا أرق

 . امهيف اهبصنب امهريغ أرقو «نيعضوملا يف ميملا رسكب [44] هط ةروس

 :ًاللك دملاو عمجلاب مهراصآو :هلوق

 اهذمو داصلا حتفو ءاهّدمو ةزمهلا حتفب *مهّراصآ مهنع عضيو# رماع نبا أرق

 .دارفإلا ىلع ]٠١١۷[ (مهَّرصإ) داصلا نوكسبو ةزمهلا رسكب هريغ أرقو «عمجلا ىلع

 اياطخ نكلو ءالّدع رسكلاب ريغلاو اوُمَلَأ امك هٌعفرو هنع هدو مكتائيطخ :هلوق

 :اهحونو اهيف مح

 رسكلاب ُريغلاو :لاق امك اهرسكب امهريغ ًارقو «عفانو رماع نبا :ءاتلا عفرب أرقو

 .الّدَع

 . حون يف (مهاياطخ اممو) انه (مكاياطخ) ورمع وبأ أرقو

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةصالخلاو

 يف عمجلاو عفرلابو (رَمْمُت١ يف ءاتلاب (مكئائيطخ مكل رَمْعُت) عفان أرق :ًالوأ

 . (مكتائيطخ)

 يف ريسكت عمجبو (رفغن) يف نونلاب (مكاياطخ مكل رفغت) ورمع وبأ أرق :ًايناث

 . (مكاياطخ)
 يف دارفإلاو عفرلابو (رفغت) يف ءاتلاب (مكتئيطخ مكل رّفْعت) رماع نبا أرق :ًاثلاث

 . (مكتئيطخ)
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 يف تنؤملا عمجبو رفغن يف نونلاب (مكتئيطخ مكل رفغن) نوقايلا أرقو :ًاعبار
 . (مكتائيطخ)

 :الت مهصفح ىوس عفر ةرذعمو :هلوقو

 ربخ اهنأ ىلع ءءاتلا عفرب [18] «ةرذعم اولاق :ًاصفح الإ ءارقلا عيمج أرق يأ

 .ةرذعم هذه وأ انتظعوم : هريدمت «فوذحم ًادتبمل

 .ةرذعم رذتعن يأ ردصملا ىلع (ةرذعم) بصنلاب صفح أرقو

 e < م سس o7 عسا تو ع ے2 ه6 اس اج 7 7

 الودع نيذه ريغ سيئر لثمَو ةفهك زممهلاو م ٍءايب سيبو ٤

 ص

 ص 067 ص و هو o 2 5 2 م و ھه 0 ے0 رس

 الو افص نوكيمي ففخو فلخب اقداص ٍنّيَحتف نيب نكشا ِسَكيِبَو 3

 . زمه ريغ نم اهدعب ةّيدم ةنكاس ءايو ءابلا رسكب (سْيب باذعب) عفان أرق

 .رثب ةنز ىلع ةنكاس ةزمه اهدعبو ءابلا رسكب (سئب باذعب) رماع نبا أرقو

 ةنكاس ءاي اهدعبو ةروسكم ةزمه اهدعبو ءابلا حتفب (ٍِسْيِنَب باذعب) نوقابلا أرقو

 . سيئر ةنز ىلع

 :ناهجو هيف هنع َيوُرف ءظفللا اذه ىف هنع فلتخا ةبعش نكل

 . ةعامجلا ةءارقك :لوألا

 ةزمه اهدعبو ةئكاس ءاي اهدعبو ءابلا حتفب «رديح ةنز ىلع (سّنيَب) : يناثلاو

 . نيسلا فيفختو ميملا نوكسب ]۱۷١[ #باتكلاب نوكسُمُي# ةبعش أرقو

 .(نوكّسَمُي) نيسلا ديدشتو ميملا حتفب هريغ أرقو

 ّظ 2

 آلَمَحَت ڙيهظ يِنتلا يف ِروطلا ينو هيات ع غم ٍتاَبْرُذ ُرُضْفَيَو 5
 ك عا د

 حا هم 2: و هپ
 الخ ْمك ٌدَملابو يرصبلل روطلا لو وأ عفر ُرَسْكْيو انصغ مد نیسایو -۷



 مهب انْمَحْلااطَو انه [17] (مهتيرذ مهروهظ نمل :نويفوكلاو ريثك نبا أرق
 فلألا فذح هب دارملاو ءرصقلاب ]1١[ روطلا ةروس يف يناثلا عضوملا وهو «مهتيرذ

 . نيعضوملا يف ءاتلا حتفبو ءايلا دعب

 ءاتلا رسكبو ءايلا دعب فلألا تابثإ يأ ذملاب يماشلاو يرصبلاو عفان ةءارق نوكتف

 . نيعضوملا يف

 ء[١٤] سي ةروس يف #مهتيرذ انلمح انأ# نويفوكلاو يرصبلاو يكملا أرقو

 . ءاتلا حتفو رصقلاب

 . ءاتلا رسكو دملاب رماع نباو عفان ةءارق نوكتف

 : (مهتيرذ مهْتَعبناو) :وهو روطلا ةروس يف لوألا عضوملا امأ

 .ءاتلا رسك عم دملاب يرصبلا ورمع وبأ هأرقف

 .ءاتلا عفر عم دملاب يماشلا رماع نبأ هأرقو

 .ءاتلا عفر عم رصقلاب نيقابلا ةءارقو

 : ةصالخلاو

 : يلاتلا وحنلا ىلع روطلاو سيو فارعألا ةروس يف (مهتيرذ) ظفل يف

 لوألا عضوملا الإ عضاوملا لك يف (مهتايرذ) ءاتلا رسكو عمجلاب عفان أرق :ًالوأ

 .ءاتلا عفرو دارفإلابف روطلا ةروس يف

 ةروس يعضومو فارعألا ةروس يف ءاتلا رسكو عمجلاب ورمع وبأ أرق :ًاينا

 . سي ةروس يف ءاتلا حتفو دارفإلابو ءروطلا

 نم لوألا عضوملا الإ عضاوملا لك يف ءاتلا رسكو عمجلاب رماع نبا أرق :ًاثلا

 .ءاتلا عفرو عمجلاب هؤرقي هنإف ءروطلا ةروس

 عضوملا الإ عضاوملا لك يف ءاتلا حتفو دارفإلاب نويفوكلاو ريثك نبا أرق :ًاعبار

 . ءاتلا عفربف ءروطلا ةروس نم لوألا

CCها ب ر  
 الصف رشكلاو ٌمّضلا حتفب نودج لُي ُتْيَحو ٌديِمَح ٌبْيَغ اَعَم اوُلوُقَي 78
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 الَّدَهَت ُنْضُع ُءاَيلاو امش ْمُهْرَدَي َمُهُمْرَجو يئاسكلا ُهآلاَو لْخّتلا يفو 4

 وأو «[۱۷۲1] *نيلفاغ اذه نع اتك انإ ةمايقلا موي اولوقت نأ# :ورمع وبأ أرق

 .اهيف باطخلا ءاتب نوقابلا أرقو «نيلعفلا ىف بيغلا ءايب ]١7[ #كرشأ امنإ اولوقت

 : يئاسكلا هالاو لحنلا يفو الصف رسكلاو ّمضلا حتفب نوُدِحلُي ثيحو :هلوق

 ءاهرسك نم ًالدب ءاحلا حتفو اهّمض نم ًالدب ءايلا حتفب (نودحلي) ظفل ةزمح أرق

 ١8٠[« :فارعألا] «-هينمسأ ف تودو سلا اوردو ۾ :هلوق : عضاوم ةثالث يف درو دقو

 کک ایا٤ ف َوُدِحْلي لَا 8و +01٠١ : لحنلا] جا وإ تروُدِسُلُي ىلا ٹاک و
 4٠[. :تلصف] اتع نوقع

 . تلّصفو فارعألا يعضوم يف ةعامجلا قفاوو «لحنلا عضوم يف ّيئاسكلا هقفاوو

 . (ٌُدِحِلُي َّدَحْلأ) نم ةثالثلا عضاوملا يف ءاحلا رسكو ءايلا مضب نوقابلا أرقو

 :ًالَّدَهَت ٌنصع ءايلاو افش مهرذي مهُمْزَجو :هلوقو

 .ءارلا مزجو ءايلاب *نوهمعي مهنايغط يف مُهُرْديَول يئاسكلاو ةزمح أرقو

 .ءارلا عفرو ءايلاب (مهُرْذَيو) مصاعو ورمع وبأ ًارقو

 .ءارلا عفرو نونلاب (مهرذَنو) رماع نباو ريثك نباو عفان مهو نوقابلا أرقو

 .ءارلا مزجو نونلاب أرقي مل ءارقلا نم ًادحأ نأ اذه نم ذخؤيو

 ص f رفنإ 5-5 ش 035 و سا يف 5 2 و 2 2 ھل 0

 الم رفن اذش نع اكرش نون الو ازماه هذدماو رشكلا مصو كّرحو -

 ءاكرش هل العج# :رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو يئاسكلاو ةزمحو صفح أرق

 «فاكلا دعب فلأ تابثإو حتفلاب ءارلا كيرحتو نيشلا رسك مضب ]15١0[ (امهاتآ اميف

 .نيونتلا يأ نونلا فذح عم فلألا دعب ةحوتفم ةزمه ةدايزو

 . مظانلا هب قطن امك زمه الو دم ريغ

 ةفص ٌينغلا وأ يوقلا وهو ؛ءيلم عمج نزولل رصقو «دذملاو ميملا رسكب المو

 .رفنل
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2 2 
 ئلتْعاو َّلَمْحا ِةَّلُظلا يف ْمُهْعَبَيو ٍهِئاَب حق ْعَم فخ ْمُكوُمَبَي الو ل١ هاو اس م٠

 ُهُهْعَبتَي ءارعشلاو) ء[۱۹۳] انه (مُكوُعَبْتَي ال ىدهلا ىلإ مهوعدت نإو) عفان أرق
 ءابلا حتف عم اهنوكس يأ ءاعلا فيفختب ل1 ] ءارعشلا ة هر ومس يأ ةلظلا يف (نوراغلا

 . نيعضوملا يف

 (مكوُعبتي ال) :نيعضوملا يف ءابلا رسك عم ةحوتفم ءاتلا ديدشتب هريغ أرقو

 .(مهعبتي)و

 ١ یح ر

 ة سامع س كت 0 8 7 7 دور 9 ر 4 0 و

 َدعأ مضلا رسكاو ْمُمْضاَف َنوُدُمَي اَيَو ُهَقَح ىّضر فط فئاط ْلِقَو ۲

 يو ماس

 دعب فلألا فذحب ]٠01[ (ٌفيط مُهَّسَم اذإ) ورمع وبأو ريثك نباو يئاسكلا أرق

 .هب ظفل امك ةنكاس ءاي اهدعبو ءاطلا

 هب ظفل امك ةروسكم ةزمه اهدعبو ءءاطلا دعب فلأ تابثإب (ٌفئاط) نوقابلا أرقو

 .ًاضيأ

 هريغ ةءارق نوكتف ميملا رسكو ءايلا مضب ]۲١۲[ (مِهّتوُدِمُي مهناوخإو) عفان أرقو
 . ميملا مضو ءايلا حتفب

 العلا اًهناَفاَضُم يِتاَيآ َيِباَذَع اَمُهَداِك ينإَو يدب يم يرو ۳

 ىلع يهو ةروسلا هذه يف ةدراولا ةفاضإلا ٍتاءاي تيبلا اذه يف مظانلا ركذي

 : يلاتلا وحنلا

 .هريغ اهحتفو هدحو ةزمح اهنكس * شحاوفلا َيّبر مرح : ىلوألا

 .هريغ اهنكسأو صفح (َيِعَم) ءاي حتف «ليئارسإ ينب َيِعَم لِسْرأفإل : ةيناثلا
 . # متلجعأ يدعب نم# : ةثلاثلا

 . مهريغ اهنكسيو ورمع وبأو ريثك نباو عفان اهحتفيو # مكيلع فاخأ ينإ# : ةعبارلا
 .امهريغ اهنكسيو ورمع وبأو ريثك نبا اهحتفي (كتيفطصا ين :إ# : ةسماخلا

 .هريغ اهنكسيو هدحو عفان اهحتفي %4 هب بيصأ يباذع# : ةسداسلا

 .امهريغ اهحتفيو ةزمحو رماع نبا اهنكسي 4نيذلا َيِتايآ نع# :ةعباسلا
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 لافنآلا ةروس

 َوَعُم سلو وري لق ْنَعَو عفا ُحَتْمَي َلاَّدلا َنيِفِدرُم يفو ا١

 .لادلا حتفب #نيفَدْرُم ةكئالملا نم# : عفان أرق

 نكلو «ءارقلا ةّيقبك رسكلا يناثلاو «عفانك حتفلا لوألا :ناهجو هيف لبنقلو

 رسكلا هجو ىلع لبنقل راصتقالا بجيف «مظانلا قيرط نم حصي مل لوألا هجولا

 ةعامجلاك

 قح امس

 الو اوُمَنْرا َساَعْنلاو ًاَقَح ٍرْسَكْلا يفو ١ اوُحَْلا ِهِمَض يفو ًافخ امس يِشُْيَو ١-

 همزليو نيشلا فيفختي * ماعلا مکیشغی ذإ# :ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق

 . نيغلا حتف ةف همزليو نيشلا ديدشتب نيقابلا ةءارق نوكتق . نيغلا نوكس

 عفرو ءاهدعي فلأو نيشلا رسك حتفو ءايلا مض حتفب ورمع وبأو ريثك نبا أرقو

 .اهدعب ءايو نيشلا رسكو ءايلا مضب نيقابلا ةءارق نوكتف «ساعنلا نيس

 : ةصالخلاو

 . ىشْغَي ىشغ نم *ٌُساعنلا مكاشغُي ذإ# ورمع وبأو ريثك نبا أرق -

 . يشخُي ىشغأ نم *َساعنلا مكْيِشْعُي ذإ# عفان أرقو -

 . يشْعُي ىَّشَع نم «ساعنلا مكْيَّشْعُي ذ)# نوقابلا أرقو -

 كك ُْش

 انك عام ُهَءاَه ْعَقْراَو هللا نكي لَو اَنُه نْيَلَوَألا يف ْمُهُفيِفْحَتَو ٣

 ید هللا نكلر# میل هللا نكل# ر ن نباو ر يناسكلاو رمح رق

 بصنو ةحوتفم نونلا ديدشتب نيقابلا ةءارق نوكتف . نيعضوملا يف ةلالجلا طظفل نم

 .نيعضوملا ىف ةلالجلا ظفل نم ءاهلا
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 :امهو ةروسلا يف نيريخألا نيعضوملا نع «ِنيَلَألا يفت هلوقب زرتحاو

 نونلا ديدشت يف ةءارقلا نيب فالخ الف #مهنيب لأ هللا نكلو# بلس هللا نكلو#

 . نيعضوملا يف ف اهدعب ةلالجلا ظفل ءاه بصنو اهحتفو

 ع د

 الَّوع هي اب ديك ٍصفَحل نوني 00 عاد يفيفختلاب ْنِهْوَمَو -؛

 .واولا نوكس هترورض نمو (نِهْوُم) يف

 مل هيفو) :هلوقو «واولا حتف هترورض نمو ءءاهلا ديدشتب امس لهأ ةءارق نوكتف

 هريغ ةءارق نوكتف «نيونتلا فذحب (ٌنِهوُم) ظفل أرق ًاصفح نأ هانعم (صفحل نوني

 نيونتلا تابثإب

 :ًالَوَع ضفخلاب دّيك :هلوقو

 . اهبصنب ريغ ةءارق نوكتف ءديك لاد ضفخب أرق ًاصْفَح نأ هانعم

 :هلك اذه نم لصحتيف

 فیفقختو واولا نوكسب (نهوم) نوءرقي يئاسكلاو ةزمحو ةبعشو رماع نبا نأ

 .«نيرفاكلا ديك نهم :(ديك) لاد بصنو نيونتلابو ءاهلا
 :(ديك) لاد ضفخو نيونتلا فذحو ءاهلا فيفختو واولا نوكسب أرقي ًاصفح نأو - ١

 . (نيرفاكلا ديك ٌنِهْوُمل

 نيونتلا عم ءاهلا ديدشتو واولا حتفب نوءرقي ورمع ابأو ريثك نباو ًاعفان نأو - ۳

 ' . #نيرفاكلا ديك نهم : (ديك) لاد بصنو

 1 2 ع مح
 ًالِدعاَو مضلا ًاَّقَح ريكا ٍةَوُدْعلا امه يقو الع مَع ُحْقفلا نإو ديو -ه

 عم هللا نأو# :ىلاعت هلوق يف (َنإ) ةزمه حتفب صفحو رماع نباو عفان أرق

 .ةلعلا مال ريدقت ىلع *نيرفاكلا ديك نهوُم# :ىلاعت هلوق دعب عقاولا *نينمؤملا

 . فانئتسالا ىلع «نينمؤملا عم هللا ّنإو# :ةزمهلا رسكب مهريغ ةءارق نوكتف

A٦ 



 :وهو (نينمؤملا عم هللا نأو# هلوق لبق عقاولا نع (ٌدعبو) :هلوقب زرتحاو

 ىلع ةعبسلا قفتا دقف *نيرفاكلا ديك نهوُم هللا نأو# ««رانلا باذع نيرفاكلل نأو#

 .ةزمهلا حتفب نيعضوملا يف (نإ) ةءارق

 :الدعاو مضلا ًاّقح رسكا ةودعلا امهيفو :هلوق

 « ىوصقلا ةودعلاب مهو ايندلا ةودعلاب متنأ ذل :ورمع وبأو ريثك نبا أرق يأ

 .امهيف نيعلا مضب امهريغ ةءارق نوكتف «نيعضوملا يف (ةودعلا) يف نيعلا مض رسكب

 3 ل ےھ ص |

 “اُم هل ةوثنأ ىَنَوَمي ْذِإَو ّىدُم اَمَص ذإ ًارهظُم رکا َىبَح ْنَمَو 1

 :نيءايب قطتيف اهرسكو ىلوألا ءايلا راهظإب (َىبَح) :يّزبلاو ةبعشو عفان أرق
 . ةنّيب نع َيَح نم ىيخّيو# :ىلاعت هلوق يف «ةحوتفم ةيناثلاو ةروسكم ىلوألا

 .ةددشم ةحوتفم ةدحاو ءايب قطنلا ُريصيف ةيناثلا يف ىلوألا ماغدإب نوقابلا أرقو

 :(رماع نبا نع) ناوكذ نباو ماشه أرقو يأ :الُّم هل هونا ىفوتي ذإو :هلوق

 ءالُمو .اهيف ريكذتلا ءايب نوقابلاو «(ىفوتي) يف ثينأتلا ءاتب (ىفوتي ذإ ىرت ولو#
 .ةجحلا نع اهب ىنكو «ةفحلملا يهو ةءالم عمج رعشلل رصقلاو ءذملاو ميملا مضب

 ك ف ف ك
 یک هیشاف رولا يف لقو / يم اشف ایگ س o اًهيف . لابو ۷

 ءايب انه «اوقبس اورفك نيذلا َنّيسحي الو# :صفحو ةزمحو رماع نبا أرق

 يف *ضرألا يف نيزجعم اورفك نيذلا ْنَبَسحي الإ# :رماع نباو ةزمح أرقو «بيغلا

 . نيعضوملا ىف باطخلا ءاتب نيقابلا ةءارق نوكتف . بيغلا ءايب رونلا

 ص ف ك

 ًالص ْبِطَق ٍلاَبقلا يف ْرِسْكاَو ملّسلا هب شل اور يكاو ًايِفاَك حتا مهو ۸

 اهب ىنكو «ءةفحلملا يهو «ةءالم عمج يهو «ةيرعشلا ةرورضلل رصقلاو دملاو ميملا مضب :الُم )١(

 .ةجحلا نع

 . هتريصب نيع رانأو هريغ رّضب دق اهعيذمو ةءارقلا هذه رشان يأ :الحك هيشاف (۲)
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 .اهرسكب هريغو (مهنإ) يف ةزمهلا حتفب #نوزجعُي ال مهنأ# :رماع نبا أرق

 .اهحتفب هريغو نيسلا رسكب «ملسلل اوُحَنَج نإو# : ةبعش أرقو

 رسكب لاتقلا ةروس يف (ملّسلا ىلإ اوعْدَتو اوُنِهَت الف# :ةبعشو ةزمح أرقو

 .اهحتفب امهريغ أرقو «نيسلا

 ن ف 7 ْث 3 7

 الفن ٍهيِشاف مضلا حتفب افعضو 2 ىّوث اهثلانو نضصغ نكي يناثو -9

 ا د ل
 نا ثنأَو لصف فلخ نع فص موُرلا يفو ٠

 سا نا جب ّح 0 £ و

 الخ الخ ىّراَسألا ىّرشألا عم نوكي

 يناثلا عضوملا يف هب ظفل امك (نكي) يف ريكذتلا ءايب نويفوكلاو ورمع وبأ أرق

 ءاتب رماع نباو ريثك نباو عفان ةءارق نوكتف #اوبلغي ٌةئام مكنم نكي نإوإ# :وهو

 . ثينأتلا

 ةئام مكنم نكي نإفإ# وهو ثلاثلا عضوملا يف ريكذتلا ءايب نويفوكلا أرقو

 . ثينأتلا ءاتب مهريغ ةءارق نوكتف #ةرباص
 و

 : ةصالخلا

 .ثلاثلا عضوملا يف (ءاتلاب)و يناثلا عضوملا يف (ءايلاب) ورمع وبأ أرق - ١

 . ثلاثلاو ىناثلا : نيعضوملا ىف ءايلاب نويفوكلا أرق - ۲

 .ثلاثلاو يناثلا :نيعضوملا يف ءاتلاب رماع نباو ريثك نباو عفان أرق - ۳

 . ءارقلا لكل ءايلاب امهنأ امهيف فالخ الف (نكي) ظفل يف عبارلاو لوألا عضوملا امأ - ٤

 : الم هيشاف مضلا حتفب ًافْعَضَو :هلوق

 . (ًافْعض) يف داضلا مض حتفب : «افعض مكيف نأ َمِلَعو# :مصاعو ةزمح أرق

 نم لعج مث فْعض نم مكقلخ يذلا هللا# هلع فلُخب صفحو ةزمحو ةبعش أرقو

 يف داضلا حتفب مورلا ةروس يف #ةبيشو ًافغض ةوق دعب نم لعج مث «ةوق فْعض دعب

 . ةثالثلا ظافلألا
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 . صفحل يناثلا هجولا وهو «ةثالثلا عضاوملا يف داضلا مضب نوقابلا أرقو

 :الح الح ىراسألا ىرسألا عم نوكي نأ َتثّنَأو : هلوق

 ًارقو «ريكذتلا ءايب هريغ أرقو «ثينأتلا ءاتب #ىرسأ هل نوكت نأ# :ورمع وبأ أرق

f . . 3 0 4 . 5 
 فلاو نيسلا حتفو ةزمهلا مضب (ىراسألا نم مكيديأ يف نمل لقد :كلذك ورمع وبأ

 ةنز ىلع نيسلا نوكسو ةزمهلا حتفب (ىرسألا نم) هُريغ أرقو (ىلاّسك) ِةَنَز ىلع اهدعب

 . (ىلتقلا)

 نوكسو ةزمهلا حتفب (ىرسأ هل نوكي نأ) ةءارق يف ةعبسلا نيب فالخ الو

 . نيسلا

 ش ف
 ص رسا

 ًالَبنأ ِنِيَءاَيِب يَنِإ ًاعَمو اش ٍهِفُهَكِبو رف رشکلاب مهالو ١

 أرقو .اهحتفب هريغ أرقو ءواولا رسكب انه # مهتيألو نم مكلام# :ةزمح أرق
 أرقو «واولا رسكب فهكلا ةروس يف «قحلا هلل ةيالولا كانه# :يتاسكلاو ةزمح

 .اهحتفب امهكيغ

 : ةفاضإلا تاعايب نم ناءاي ةروسلا ىفو

 ريثك نباو عفان امهيف ءايلا حتفيو هللا فاخأ ينإ# ««نورت ال ام ىرأ ينإ#
 .نوقابلا اهنكسّيو ورمع وبأو

 ال ال ال

1۸۹ 



 ر

 يل ے9 ىج
 ےہ ورا) ندد ےک
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 ًالَوآلا هللا دحْمَم ىح ةو و رسا نبا دنع َناَمْيَأ ال رسيو ١-

 .اهحتفب نوقابلا ًارقو (ناميأ) ةزمه رسكب «مهل ناميإ ال مهنإإ» : رماع نبا أرق

 . عمجلا ىلع (هللا َدِجاَسُم) امهريغ أرقو «لوألا عضوملا يف دارفإلا

 يناثلا عضوملا نع زارتحالل «هانركذ ام وهو «لوألا عضوملاب مظانلا كييقثو

 . عمجلاب هتءارق ىلع ءاَرّقلا ق قفتا دقف «هللا دجاسم رمعي امنإ# :وهو

 2 و ص
 س 2 همك ه ع و

 فلألا فذحب نوقابلا أرقو عمجلا ىلع ءارلا دعب لا (مكتاريشعو) ةبعش أرق

 . (مكتريشع) يأ دارفإلا ىلع

 :الَكُو رسكلابو صن اضر ذيزع اوترو :هلوقو
 نيونتلا رسك عم ءارلا نيونتب #هللا نب ٌريزع دوهيلا تلاقو# مصاعو يئاسكلا أرق

 كرتب نوقابلا أرقو .فرصنم مسا هنأ ىلع .نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل لصولا يف

 .فرصلا نم عونمم مسا هنأ ىلع هللا نب ٌريزع دوهيلا تلاقو# نيونتلا

 ًالقغاَو ُهْنَع ةَموُمِضَم ٌةَرْمَم ذرو  مصاع سکی ِءاَمْلا مص َنوُهاَضُي -۳

 .اهدعب ةمومضم ةزمه ةدايزو اهِّمَض نم ًالدب ءاهلا رسكب (نوئهاضُي) مصاع أرق

 .ةهباشملا وهو دحاو امهانعمو «(نوُهاضُي) ةزمهلا فذحو ءاهلا مضب نوقابلا أرقو

 ظ باحص

 ًاللضُم كه اوشخب ملو باص هداَض حشف غَ عم ٍءاَملا م مضب لضي ٤

 داضلا حتفو ءايلا ٌمضب (اورفك نيذلا هب ٌّلَضْب# : يئاسكلاو ةزمحو صفح أرق
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 . لعافلل ًاّينبم «اورفك نيذلا هب لضي# داضلا رسكو ءايلا حتفب نوقابلا أرقو

 نم نوفاخي ال يئاسكلاو ةزمحو اصفح نأ يأ : لضم كانه أَوْسَكي ملو :هلوقو

 . مهتءارق يف مهبيعيو لالضلا مهيلإ بسني

 ف م

 ابقاف ضقخلاب ٌعوُفرَمْلا ةمحرو  ُهَلاَصو عاش ٌنيِكَذتلا َلَبْقُت نأو 5

 «(لبقُث) ظفل يف ريكذتلا ءايب «مهتاقفن مهنم َنَبْقُي نأ :يئاسكلاو ةزمح أرق

 . ثينأتلا ءاتب امهريغ ةءارق نوكتف

 ظفل ىلع ًافطع ءءاتلا عفر ضفخب كنم اونمآ نيذلل ةمحرو# : :ةرمح أرقو

 .ةمحر وهو ريخ ُنْذَأ وه يأ (ُنْذَأ) ةملك ىلع ًافطع ءاتلا عفرب نوقابلا أرقو ؛(ريخ)

 الضو ٍنوُتلاِب اَت بدعت مصب ُهْؤاَنَو مص نود نوب فيو 5

 َىلّتعا هلک مصاَع ْنَع هعوفرم ب ضب ةقئاطو شك هلاڏ يفو ۷

 ءافلا مضبو ةحوتفم ٍنونب «ةفئاط ِبَذَعُت مكنم ةفئاط نع ُفْعَت نإ : مصاع أرق

 .ءاتلا بصنب (ًةفئاط) و (بّذَعن) يف لاذلا زسكو ةمومضم نونبو «(ُففْعَن) ظفل يف

 حتف عم ةمومضم ءايب «ٌةفئاط بدعت مكنم ةفئاط نع َفْحُي نإ# نيقابلا ةءارق نوكتف

 يف ءاتلا عفربو «(ِبّذَعُت) يف لاذلا حتف عم نونلا عضوم يف ءاتلابو (َفْحُي) يف ءافلا

 . ةيناثلا (ةفئاط)

 ع 4 مل مل ا 000
 الج ُهّمَص ةَبرق شرو كيرختو اهحتف ناث ْعَم ِءَوَّسلا مضب قحو ۸

 ةروس نم يناثلا عضوملاو ءانه «ءوُسلا ةرئاد مهيلع# :ورمع وبأو ريثك نبا أرق
 دملا ليبق نم نوكتف نيعضوملا يف نيسلا ّمضب #«ءوُّسلا ةرئاد مهيلع# :حتفلا

 .امهيف نيسلا حتفب فب نيقابلا ةءارق نوكتف . لصتملا

 وهو حتفلا ةروس يف لوألا عضوملا نع (اهحتف ٍناث عم) :هلوقب زرتحاو

 دقف #ءوّسلا ّنظ متنظو# وهو اهيف ثلاثلا عضوملا نعو وسلا نظ د هللاب نيئاظلا»



 هريغ ةءارق نوكتف .مضلاب ءارلا كيرحتب مهل ٌةبْرُق اهنإ الأ» شرو أرقو

 .اهناكسإب

 هلا حتفاو ْدَحَحَو َكَتآلَص م َداَرَو ُْْجَي يكَملا اهتخَت نمو -9

 را رفت ص را

 02 ل 7 520 o 6. 652 0 و هد < + ° م
 الخ دقو نوُنِجْرُم ْعَم رفن افص هزمه ءىِجْرت دوه يف مهل َدَحَوَو ٠

 نوقباسلاو# :ىلاعت هلوقب ةرذصملا ةيآلا يف (راهنألا اهتحت نم) :ريثك نبا أرق

 نوقابلا أرقو «عضاوملا رئاسك (اهتحت) ءات رجو (نم) رج فرح ةدايزب €. . .نولوألا

 هيف فلتخا يذلا عضوملا دَبَقُي نأ مظانلا ىلع ناكو «(اهتحت) بصنو (نم) فذحب

 نم نورذعملا ءاجو) لبق يذلا عضوملا وهو هيلع اوقفتا يذلا نع زرتحُيِل ءءاّرَقلا

 . (اهتحت) ءات ضفخو رجلا فرح تابثإب هتءارق ىلع ءارقلا قفتا دقف (. . . بارعألا

 : دوه يف مهل ْدَّخَوو الع ًاذش اتلا حتفاو ْدُحَو ٌكتالص : هلوقو

 حتفو ديحوتلاب مهل ٌنكس كتالص نإ : صفحو يئاسكلاو ةزمح أرق يأ

 يئاسكلاو ةزمح ًاضيأ أرقو .4كتاولص نإ :ءاتلا رسكو عمجلاب مهريغ أرقو «ءاتلا

 عم عمجلاب نوقابلا أرقو ديحوتلاب ءدوه يف #كرمأت كتالصأ بيعش اي» : صفحو
 .(كتاولصأ) :ءاتلا عفر

 :آلخ دقو نوُئِجْرُم عم رفت افص ُهُرِمه ءيجرت :هلوقو

 «بازحألا يف «ءاشت نم ءيجزتإ رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو ةبعش أرق يأ

 دعب ةمومضم ةزمه ةدايزب انه «نوُئَجْرُم نورخآو# .ءايلا ناكم يف ةمومضم ةزمهب

 عضوم يف ةزمهلا ناكم يف ةيدم ةنكاس ءايب (ىجرُت) :نيقابلا ةءارق نوكتف «ميجلا

 .ةبوتلا ىف انه ةمومضملا ةزمهلا فذحب (نْوَجرُم) و «بازحألا

 مع

 2 رور o ساس يو مام هه ر 65 م نإ م6 كم
 الو ةناّببَو رشك عم سس نم يس مصو نيذلا واو الي معو ۹

 ىف امك (نيذلا) لبق واو ريغب «ادجسم اوذختا نيذلا# :رماع نباو عفان أرق

 . َمّدَمَت ام ىلع ًافطع «مهفحاصم يف امك (نيذلاو) واولاب امهريغ أرقو ءامهيفحصم
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 نيسلا رسكو ةزمهلا مضب «هئاينب نسا ْنَم مأ# 4هابنُب َسّسُأ نمفأ» :اضيأ آرقو
 ءًاضيأ نيعضوملا يف ةيناثلا (هلاينُب) نون عفرو «نيعضوملا يف لوعفملل ًاّينبم «ىلوألا

 يف (هتاينب) نون بصنو (َسَسَأ) يف نيسلاو ةزمهلا حتفب نيقابلا ةءارق نوكتف

 ءمظانلا قالطإ نم نيعضوملل (هناينبو سسأ) يف مكحلا لومش ٌملَعو نيعضوملا

 . ظفللا نم (هناينب) عفر ملعو

 ك ف ل ص ف
 الع لاك يف مشا خن حق ٍلماك ٍوْفَص يف مضلا نوکش ٍفْرُجو ۲

 نوكتف .ءارلا مض نوكسب فرج افش ىلع# :رماع نباو ةبعشو ةزمح أرق
 . اهّمضب مهريغ ةءارق

 ًايئيم ءءاتلا حتفب #مهبولق حط نأ الإ# :صفحو رماع نباو ةزمح أرقو

 .لوعفملل ًاينبم (عّطَقَت نأ الإ) ءاتلا مضب نوقابلا أرقو .لعافلل

 ف 0 ف 2

 ةءارق نوكتف ريكذتلا ءايب #بولق غيزي داك ام دعب نم# :ةزمحو صفح أرق

 .(غيزت) ثيِنأَتلا ءاتب امهريغ

 ةءارق نوكتف (نوري) يف باطخلا ءاتب «نونتفُي مهنأ نوري الَوأ» :ةزمخ أرقو
 .ةبيغلا ءايب هريغ

 : المح نيءايب اهيف يعمو : هلوق
 : ةفاضإلا تاءاي نم ناءاي ةبوتلا ةروس يف درو يأ

 صفحو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان اهحتفيو :#ًادبأ يعمل :ىلوألا

 . مهريغ اهنكَسُيو

 . ملعأ ىلاعت هللاو «هريغ اكسبو .هدحو صفح اهحتفيو اودع َيِعَمل : ةيناثلا

 ال ال ال



 مالسلا هيلع سنوي ةروس

 الو بح ايو اط صفح ريع ىمح رك حيوَشلا لار جاب ١

 ج € .ج ےک
 الح ىنَج حت واول یضر فص اهو رسا ُفلحلاو فاك ب حص کو 5

 ا و ٍ يم 1 ند ع
 الم ٍفلُخلاِبو یرذآ ْمُهَو ٍرْصَيِو ٍةَبْحُص رام مح ًاقواَصاَمَش “

 َّح 1 2 ت ےس 2 4

 الح هدیج اخو ای اھ میرم ئدل عفانو نيب نيب شْرَول اللا وذو ٤

 : يلاتلا وحنلا ىلع ةعبرألا تايبآلا هذه يف ءارقلا بهذم ةصالخ

 دوهو سنوي ةحتاف 4 را : يهو تسلا روسلا حتاوف يف (ار) فلأ :ًالوأ

 أ :ىربك ةلامإ اهلامأ دقف ءدعرلا ةحتاف «رَبلا# و ءرجحلاو ميهاربإو فسويو

 لك ار عاجضإو : مظانلا لوق ليلدب «يئاسكلاو ةرمحو ةبعشو رماع نباو ورمع

 «ركذ اميف ءار دعب عقاولا فلألا يأ شرو اهللقو .صفح ريغ ىمح ٌركذ حتاوفلا

 . مهريغ اهحتفو .نيب نيب شرول اًّرلا وذو : ليلدلاو

 .صصقلاو ءارعشلا لوأ # َمسط9# و (هط) ةروس لوأ يف (اط) فلأ :ًايناث

 «يئاسكلاو ةزمحو ةبعش عبرألا روسلا يف ءاطلا فلأ لامأ :لمنلا لوأ * سطو

 ايواط) :ليلدلاو .مهُريغ اهحتفو .سَّي ةروس لوأ يف (ءاي) فلأ كلذك اولامأو

 .(الو ةيحص

 نع مظانلا رّبعو .ميرم ةروس لوأ يف «صعيهك|إ» يف (ايو اه) فلأ :ًاثلاث

 .اهفورح لوأ فاكلا نال «فاك :هلوقب ميرم ةروس

 . يئاسكلاو ةبعش (اياه) فلأ لامأ دقف -

 .هزمحو رماع نبا طقف (اي) فلأ لامأ
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 فلخلاو) :هلوق يف هنع فلخب (اي) فلأ يسوسلا ةلامإ نم مظانلا هركذ امو - ٤

 . حتفلاب الإ هل أرقُي الف هقيرط نع جورخف (رساي

 ءرساي فلخلاو فاك اي ةبحص مكو) :مظانلا لوق انركذ ام ىلع ليلدلاو

 ش .(اولح اضر فصاهو

 .ًادحاو ًالوق (ايو اه) فلأ ىف ليلقتلا هل شروو  ه

 هنع شروو نولاق ىتياور نم ًاعفان نأ هانعمو : (اياه میرم یدل عفانو) :ليلدلاو

 ليلقت نأ ىلع نيققحملا نكلو .همالك حيرص اذه .ميرم لوأ (ايواه) نم فلألا للقُي

 نوكيف «حتفلاب الإ هقرط نم هل أرقُي الف «مظانلا قرط نم سيل (ايواه) يف نولاق

 .انركذ امك شرو ىلع امهيف ًاروصقم ليلقتلا

 .حتفلاب نوؤرقي نوقابلاو - 5

 ةزمحو ورمع وبأو شرو هط يهو ميرم تحت يتلا ةروسلا يف (اه) فلأ لامأو

 .نآرقلا يف شرول ةديحولا ىربكلا ةلامإلا يه هذهو «ةبعشو يئاسكلاو

 . ًاقداص افش الح ينج تحتو :ليلدلاو

 ةزمحو ةبعشو ناوكذ نبا اهلامأ «عيسلا اهروس يف (مح) نم (اح) فلآ :ًاعبار

 . ةبحص راتخم مح :ليلدلاو . يئاسكلاو

 . حتفلاب نوقابلاو .الح هديج احو :ليلدلاو «ورمع وبأو شرو اهللقو

 موي ام كاردأ امو# (هب مكاردأ الو) :وحن «ءاج امثيح (ىرْذأ) ظفل :ًاسماخ

 نباو ءدحاو ًالوق يئاسكلاو ةزمحو ةبعشو ورمع وبأ :ةلامإلاب هأرق خلا #نيدلا

 .ةلامإلاو حتفلا ناهجو هفلأ يف هنع ىورف «فالخب ناوكذ

 ىلع دوعي (مهو) يف ريمضلاو . الدم فلخلابو (ىردأ) مهو رصبو :ليلدلاو

 «ٌرلا» يف آضيأو درو امثيح (ىردأ) ظفل يف ءارلا فلآ يف ليلقتلا شرولو

 .قبس امك دعرلا ةحتاف € رّملا# و رجحلاو ميهاربإو فسويو دوهو سنوي ةحتاف

 . ملعأ هللاو . حتفلاب نوقابلاو . نيب نيب شرول ارلا وذو :ليلدلاو
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 طظ ع قح

 البق ُرْمَهلا َقَقاَو ًءاَِض ثْيَحو 2 ىّبظ ٌرِحاَس الع َقَحاَي ْلَّصَمَن ٥
 ةءارق نوكتف ءءايلاب [5] (تايآلا ٌلّصفُيظ :صفحو ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 .نونلاب مهريغ

 نيسب [۲] «نيبم رحاسل اذه نإ نورفاكلا لاق# :نويفوكلاو ريثك نبا أرقو

 ءءاحلا ناكسإو نيسلا رسكب مهريغ ةءارق نوكتف ءاحلا رسكو اهدعب فلأو ةحوتفم

 . ةرهشلا نم ةءارقلا هذه تملعو (ٌنيبم خسل)

 :الُبنُف ٌرمهلا قفاو ًاءايض ثيحو :هلوق

 ءايلا نم ًالدب داضلا دعب ةحوتفم ةزمهب هؤرقي لبنقف (ءايض) ظفل دجو ثيح هانعم

 [5] «ءايض سمشلا لعج# :عضاوم ةثالث يف نآرقلا يف وهو .(ءاَئض) يأ «ةحوتفملا

 مڪي هلل ربع لإ نما ۰۲٤۸ :ءايبنألا] ضو نارا توردهو ىموماسياء دقلو 9 ءانه

 ۷١[. :صصقلا] ها ضب

 ك

 المك بضتلاب ٌعوُفْرَملا لجأ لقو انه ٍفلَ ْعَم ِناَحتفلا یضق یفو 5

 ءاهدعب فلأو داضلاو فاقلا حتفب ]١١[ (مهلّجأ مهيلإ ىضَّقَل» :رماع نبا أرق
 ةحوتفم ءايو داضلا رسكو فاقلا مضب هريغ ةءارق نوكتف «ماللا بصنب مهلجأو

 . ظفللا نم هريغ ةءارق تملعو «(مهلجأ) مال عفربو ءاهدعب

 ١ وو 0 زر 0 مه

 ًالَّوَأ لاَحلابو ئلوألا ال ٍةَماّيق" لا ىفو اكر ٍفلُخب ٍداَه الو ٌرٌصقو ۷

 _مؤيب مسقأ الو 153[2 انه «هب مكاردأ الو# :هنع فلُخب يّزبلاو لبنُق أرق

 فلألا تابثإب نوقابلا أرقو «نيعضوملا يف ماللا دعب يتلا فلألا فذحب ]١[ «ةمايقلا

 ٠ . يزبلل يناثلا هجولا وهو ءامهيف

 نعو «ةماوللا سفنلاب مسقأ الو# :يهو «ةيناثلا نع (ىلوألا) :هلوقب زرتحاو

 .امهيف فلآلا تابثإ يف ءارقلا نيب فالخ الف .دلبلا اذهب مسقأ ال :دلبلا عضوم
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 نأب ٌلَّوؤم ىلوألا (مسقأل) يف فلألا فذح نأ هانعم :الّوأ لاحلابو :هلوقو

 هتيحالص عم «لاحلل ُهْنَيَعَف عراضملا لعفلا ىلع تلخد ءادتبالا مال نوكت ذئنيح ماللا

 .لابقتسالاو لاحلل هتاذ يف

 روب

 الّوأ لحتلا يف ٍنْيَفْرَحلاو موُرلا يِفَو ًاذَّش انّه نوكرشُي اّمَع َبطاَخَو ۸

 :مورلا يفو [18] انه «نوكرشُي امع ىلاعتو هناحبس# :يئاسكلاو ةزمح أرق

 يف لحنلا يفو 4٠-41[0 ر ر نوري اَ مَع لنو متحېش إف

 َقَلَح ۾ ١-۲۲ :لحنلا] € ةكيتلملا لرب نر توكرشس امع عنو محبس :  نيعضوم
 ىف باطخلا ءاتب آرق ء[* :لستلا] " ويت نع قد لاب تالاب يتلا

 .اهيف بيغلا ءايب نيقابلا ةءارق نوكتف ءةعبرألا عضاوملا

 نوكي نأ ودعي الف ءامهريغ ةروسلا يف سيل ذإ «زارتحالل سيل (الوأ) :هلوقو

 .اهلوأ يف اهنأو ةروسلا يف نيتملكلا عقوم نايبل ًاحاضيإ

3 
 SEE فرب ر 1 ئوس َاَتَم ١ ةك مكْؤوشتَي n 1 هيف لق مرسي 2

 اهدعبو ةنكاس نون اهدعبو ءايلا حتفب 13 «مكذشُنَي يذلا وه# :رماع نبا أرق

 اهدعبو ءايلا مضب (مکرّیسی) نوقابلا أرقو «مكقرفي ىنعمب «ةمومضم ةمجعم نيش

 نيتئارقلاب مظانلا قطن دقو .ةدّدشم ةروسكم ءاي اهدعبو ءةحوتفم ةلمهم نيس

 : عفرب صفح ىوس عاتمو : هلوقو

 ربخ هنأ ىلع نيعلا عفرب [۲۳] 4ايندلا ةايحلا ٌعاتمإ# :ًاصفح الإ ءارقلا لك أرق يأ

 .دكؤم ردصم بصنلاب (ايندلا ةايحلا عاتم# صفح أرقو ؛(مكُيْفَب) ةملك

 شش
 ر 5

 ٦ 2 یل اک 2d سم ر
 تت عام الا وت ٍءاَب يقو ُهُدوُرَو بر نوڏ اعطق ناكشإو بل,

 أرقو «ءاطلا ناكسإب [۲۷] «املظم ٌليللا نم ًاعطق# :يئاسكلاو ريثك نبا أرق

 . ةلقلقلا دوجو ءاطلا ناكسإ نم مزليو .«أعطق) :اهحتفب امهريغ
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 : عاش ءاتلا ولبت ءاب يفو :هلوقو

 أرقو .ةّيقوف ةانثم ءاتب ]١0"1[ )سفن لك اولْثت كلانه# :يئاسكلاو هزمح أرق يأ

 لمع نم َْمَّدَق ام ربتخت يأ ءالبلا نم (اولبت كانه) ةّيتحتلا ةدحوملا ءابلاب نوقابلا

 ٍش حا ن ص
 الشلش فقحو ٍدْمَح وب ئَفْخَأو لت ُهاَمَو ًاَبِفَص ريكا يّدَهَي آل ايو ١

 : هئاهو هئاي يف تاءارق هيف ٥ :سنوي] یال 8 : ىلاعت هلوق

 نوكتف هئاه رسكب مصاع أرقو ءاهحتفب هريغ ةءارق نوكتف هئاي رسكب ةبعش أرقف
 .اهحتفب هريغ ةءارق

 نمم امهريغ ةءارق نوكتف ءاهلا ةحتف سالتخا يأ ءافخإب ورمع وبأو نولاق أرقو

 :هلك اذه نم لصحتيف .اهتحتف مامتإب ءاهلا حتف

 ِتَدكُحَف | ؛(يدنهي ال) اهلصأ نأ ىلع (يڌوپ ال) ءاهلاو ءايلا رسكب أرقي ةبعش نأ - ١

 .ءاهلا ةرسكل عب اهلی

 هيجوتلا لثم ةءارقلا هذه هيجوتو (يّدهَي ال) ءاهلا رسكو ءايلا حتفب أرقي ًاصفح َنأو - ١

 . لصألا ىلع ةحوتفم ءايلا ىقبأ ًاصفح نأ الإ «قباسلا

 نكلو «لادلا ديدشتو ءاهلا ةحتف سالتخاو ءايلا حتفب نآرقي ورمع ابأو نولاق نأو ۳

 نوكيف .لادلا ديدشت عم ءاهلا ناكسإ وهو رخآ هجو مظانلا قيرط نم نولاقل تبث

 .ءايلا حتف عم اهنم لكو ءاهتحتف ءافخإو اهناكسإ :ءاهلا يف ناحيحص ناهجو هل

 هلوق نم مولعمو .ءاهلا نوكس همزليو لادلا فيفختب نآرقي يئاسكلاو ةزمح ن أو - ٤

 ءاهلا نوكسو ءايلا حتفب امهتءارق نوكتف «ءايلا ناحتفي امهنأ (اّيفص رسكا)

 ام لادلا نود َّدْشُي ةعبسلا ءارقلا نأ اذه نم ذخؤيو «(يِدْهَي ال) :لادلا فيفختو

 .الّشلش ففخو :مظانلا لوق هليلدو .اهناَمّفَحُي امهنإف يئاسكلاو ةزمح ادع
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 ديدشتو «ًالماك ًاحتف ءاهلا حتفو ءايلا حتفب نوءرقي رماع نباو ريثك نباو اشرو نأو

 ثلقُتو ماغدإلل ءاتلا تنكُسو (ىدتهي ال) اهلصأ نأ ىلع (يّدَهَي ال) :لادلا

 .نينكاسلا ءاقتلا نم صلختلل اهلبق ةنكاسلا ءاهلا ىلإ اهتحتف

 م ل | 1 ٍ
 ًالُم هل َنوُعَمْجَي اهيف بطاَحو ١ اَمُهْنَع َسأتلا عفزاو فيِفَخ كلو 5

 ينعي .هلبق تيبلا يف نيروكذملا يئاسكلاو ةزمح ىلع دوعي (امهنع) يف ريمضلا

 نم ًاصلخت ًالصو ةفيفخ اهرسكو «ًافقو اهناكسإب يأ (نكل) نون فيفختب نآرقي امهنأ

 «َنوُمِلظُي مسا سالا قكلو # : ىلاعت هلوق يف (سانلا) نيس عفر عم «نينكاسلا ءاقتلا

 ٤٤[. :سنوي]

 . (سانلا ّنكلو) :نيسلا بصنو نونلا ديدشتب نوقابلا أرقو

 :الم هل نوعمجي اهيف بطاخو :هلوق

 4 َنْوعَمْجياَمِم ريح ره # :ىلاعت هلوق (رماع نبا نع) ناوكذ نباو ماشه أرق يأ

 .(نوعمجي) :بيغلا ءايب امهريغ أرقو «باطخلا ءاتب «[58 :سنوي]

 ف 0 0 ر

 ًآالَصيَق َرَبْكأَو ُهَمَنْراَف رَمضأو | اَسَر اس ْعَم مضلا رك ُبُرْعَيو -۳

 «[۳] أبس يف (هنع بّزعي ال# انه [11] *كّبر نع بزعي امو# :يئاسكلا أرق

 .امهيف اهّمضب هريغ ةءارق نوكتف «نيعضوملا يف يازلا رسكب

 ءارلا عفري ةروسلا هذه يف [3] # ربكأ الو كلذ نم رغصأ الو :ةرمح أرقو

 .امهيف اهبصنب نيقابلا ةءارق نوكتف ءامهيف

 .[5] أبس ةروس يف «ربكأو رغصأ# يف ءارلا عفر ىلع ةعبسلا قفتاو

 المخيف ّحِصَي مل صفح ٌفقو اب اءوبت مكح ُرْحَسلا عطق ّدّملا َحَم 3

 لبق عطق ةزمه ةدايزب [811 #رخسلآء هب متئج ام ىسوم لاق# :ورمع وبأ أرق

 ةملكلا يف عمتجي ذئنيحف «(رحسلا) ظفل يف فيرعتلا مال ىلع ةلخادلا لصولا ةزمه
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 «لصو ةزمه ةيناثلاو «عطق ةزمه يهو ماهفتسالا ةزمه ىلوألا :ناتحوتفم ناتزمه

 .(نآلآ ءَنيَرَكَذلآ) لثم ةملكلا نوكتف

 :ناهجو لصولا ةزمه يف ذئنيح هل زوجيف

 القم ايملك ًامزال ادم نوكتف «نينكاسلل دملا عابشإ عم ًافلأ دم فرح اهلادبإ -

 .ًاقلطم دم نودو فلآلاو ةزمهلا نيب يأ نيب نيب اهليهستو - ب

 .روصق هيف (ّذملا عم) هلوق يف لوألا هجولا ىلع هل مظانلا راصتقاف

 ىلع (رحسلا هب متئج ام) :لصولا ةلاح يف طقست لصو ةزمهب نوقابلا أرقو

 .رابخإلا

 : عصي مل صفح فقو اب !ءوبت :هلوق

 مل ةزمهلا ناكم يف ةحوتفم ءايب [49] 4اءبتإل ىلع صفح فقو نأ مظانلا نيب

 ىلاح يف ةزمهلا قيقحتب أرقي هنأ هنع لوقنملا لب «هب ةءارقلا غيست ىتح «هنع حصي

 .هجولا اذهب الإ هل ذخؤي الف ءًادحاو ًالوق لصولاو فقولا

 تاو را مي 97 0 ا ر 7 ك
 ًالّقثُم لبق ناكشإلاو ختفلاب ج امو ادم فح نوثلا ِناَعََتو 6

 ءًايعيبط دملا نوكيف نونلا فيفختب [44] «ِناَعَبَتَت الو اميقتساف# :ناوكذ نبا أرق

 .تاكرح تس عبشملا دملا عم اهديدشتب هريغ أرقو

 الَّقْتُم لبق ناكسإلاو حتفلاب جامو : هلوقو

 يذلا فرحلا ناكسإو ءابلا حتف وهو «رخآ هجو ناوكذ نيا نع ىور هنأ : ىنعملا

 هجولا اذه ِفْعَض ىلإ مظانلا راشأو 2َناَعَبْتَت الو يأ نونلا ليقثت عم ءاتلا وهو هلبق

 هجولا اذه نأ ينادلا نع هرشن يف يرزحلا نبا لقنو ءبرطضا يأ (جامو) :هلوقب

 هب ارقي الف طلغ

 73 1 و 8 لح ۽ ت و ع ِش 3 هر
 الع ّىضر جنن ُتنخلاَو فص لَعْجَنَو هنوشبو ًايناش ُرِسْكا هنأ ىفو 5

 الح يلو ينإو يِرْجأ ْعَم يبو اهواي یسفنو يناثلا َوُم َكاَدَو ۷
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 فانئتسالا ىلع (هنإ) ةزمه رسكب [40] «ِهّنِإ ثنمآ لاق# :ىئاسكلاو ةزمح أرق

 . (هّنأي) يأ ءابلا ريدقت ىلع ءاهحتفب امهريغ ةءارق نوكتف

 : فص ٌلعجنو هنونبو :هلوقو

 نيقابلا ةءارق يف ءايلا ناكم يف ٍنونب 1٠٠١1 «َنسْجَرلا لعجنو# :ةبعش أرق يأ

 .(َسجَرلا لعجيو) اوأرق ثيح

 : يناثلا وه كاذو ءالع ّئضر جلت ٌففجلاو :هلوقو

 هترورض نمو ‹ميجلا فيفختب # نينمؤملا جلت : صفحو يئاسكلا أرقو يأ

 وه اذهو «نونلا حتف هترورض نمو « ميجلا ديدشتب امهريغ أرقو .نونلا نوكس

 قفتا دقف «انلسر يج مثل :وهو لوألا عضوملا نع هب ٌزرتحاو «يناثلا عضوملا
 .نونلا حتفو ميجلا ديدشتب هتءارق ىلع ةعبسلا ءارقلا

 :الخ يلو يّنإو ىرجأ عم يرو اهواي يسفنو هلوق

 : يلاتلا وحنلا ىلع اهليصفتو «سنوي ةروس ىف ةدراولا ةفاضإلا تاءاي ىه هذه

 اهنكسي ورمع وبأو عفان اهحتفي ]٠١[ «َّنِإ سفت ياق ني # يف (يسفن) ةملك -

 .امهريغ

 امهنكسُيو ورمع وبأو عفان اهحتفي 01571  َّنَحَل ٌمّنِإ يبو ىإ يف (يّبر) ةملك -
 .امهريغ

 .[15] بانت نأ  ٌتْوكَباَم 8 يف (يل) ةملك - ۳

 ورمع وبأو ريثك نباو عفان امهحتفيو ]٠١[. (ٌتْيَصَع ْنِإ ُفاَمَل لإ # يف (ينإ) ةملك - ٤

 . مهريغ امهنكسيو

 . 4 هلأ َلَعاَلِإ َىِرَجِْْإ © يف (يرجأ) -

 . مهذيغ اهُنكَسُيَو «صفحو رماع ¿ نباو ورمع وبأو عفان اهحتفيو

 ال ال ال



 مالسلا هيلع دوه ةروس

7 re و o 7 5 

 ًالطخ ْرْمَهلاِب لالا َدْمَب َءىِداَبو هتاوُر ىح حتفلاب کل ىتإو ا

 .اهرسكب نوقابلاو «(ينإ) ةزمه حتفب ]٠١[ «نيبم

 ءايلا ناكم «لاذلا دعب ةحوتعم ةزمهب [YY] © يأرلا ءيدابإل ورمع وبأ أرقو

 .ورمع ىبأ ريغ ةءارق يف (يأرلا ّيداب) ةحوتفملا

 ال 4 اقئَو ٠ هر دا 3 مع املا حلفا َدِق م نون لک نمو ۲ س ع 52 5 4 و ا 25 00

 - ثا م 1 3 م 5 2 و o 000 ا 5-2

 الوع لكلا يفو صن انه ّينب اي حتفو مهاوس اَهاَرْجَم مض يفو ۳

مح 3 هيلاوب ناق رخآو ٤
 الدال و شو كار د ب و 

 نيونتب «[۲۷] نونمؤملا ةروس يفو ]٤١[« انه (نيجوز لك نم# هدحو صفح أرق

 نمل :نيجوز ىلإ ّلك ةفاضإ ىلع نيعضوملا يف نيونت ريغ نم نوقابلا أرقو «(ٌلك)
 .«نيجوز لک

 : الع ًاذش لقثو ُهْمُمضا ِتيّمُعَف : هلوق

 ليقثتو نيعلا ٌمضب [18] #مكيلع ْتَيّمَعفظ صفحو يئاسكلاو ةزمح أرق يأ

 ةءارق ىلع ةعبسلا قفتاو .ميملا فيفختو نيعلا حتفب (ْتَيِمََن) مهريغ أرقو «ميملا -

 . ميملا فيفختو نيعلا حتفب ]١7[ صصقلا يف «ءابنألا 1 ثيم

 «[1] 4ارب ميم مضب اوءرق صفحو يئاسكلاو ةزمح ىوس نأ : هانعم

 .اهحتفب ةثالثلا ءالؤه ةءارق نوكتف

 : الّوع لكلا يفو صن انه ينب اي حتفو :هلوق
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 : عضاوم ةتس يف نآرقلا يف عقو (ّينب اي) ظفل نأ ملعا

 :فسوي] © كادر صصقَن ال يبي # «[145] ةروسلا هذه يف كاَنَعَم بكرا ىب

 11١ :نامقل] بع لامني كَ نإ ا وبي ١ ۲۱۳ :نامقل] واب كرا یجب ٥
 ٠٠۲[. :تافاصلا] 4 اَمَمْلا ف ئرأ نإ شي ل 01007 :نامقل] وصلا ر قآ یجب ل

 ايل .اهرسكب هريغ أرقو ءايلا حتفب انعم بكرا يسب اي# :انه ٌمصاع أرق دقو

 ءفسوي عضوم :ةسمخلا عضاوملا يف ءايلا حتفب صفح أرق اذكو «انعم بكرا ينب

 .تافاصلا عضومو «نامقل ثالثو

 مقأ ّينب ايف :وهو «نامقل نم ريخألا عضوملا يف ءايلا حتف ىلع ّيَربلا ةقفاوو
 . «ةالصلا مقأ يب اي» : لبنق ةففخم ءايلا نوكسب عضوملا اذه أرقو ةالصلا

 «هللاب كرشت ال يب ايف :وهو نامقل نم لوألا عضوملا يف ريثك نبا أرقو
 .ةتسلا عضاوملا يف ءايلا رسكب نوقابلا أرقو «ةففخم ءايلا نوكسب

 :يلاتلا وحنلا ىلع هعضاوم لك يف (َينَب اي) ظفل يف ةصالخلاو

 . عضاوملا ةّيقب يف ءايلا حتفب صفح أرقو «دوه ةروس عضوم يف ءايلا حتفب مصاعأرق- ١

 . هنوكسب لبن أرقو نامقل ةروس يف ريخألا عضوملا يف ءايلا حتفب ّيّربلا أرقو - ١

 .نامقل يف لوألا عضوملا يف ءايلا نوكسب ريثك نبا أرقو

 عضوملاو فسويو دوه يتروس يف عضاوملا ةّيقب يف ءايلا رسكب ريثك نبا أرقو

 . تافاصلا ةروسو «نامقل ةروسب يناثلا

 . عضاوملا لك يف ءايلا رسكب ءارقلا يقاب أرق - ۳

 َالَمْلا اد َيِئاَسِكلا الإ اورا َرْيَغِو 2اوُثّوَتو فرو تَن ٌلَمَع يفو 5

 عفرو ميملا حتفب [41] #حلاص ريغ لَمَع هنإ# يئاسكلا الإ ةعبسلا ءاّرقلا لك أرق

 . (ُريغ) ةملك يف ءارلا عفرو (لمع) ظفل يف اهنيونتو ماللا

 ةملك يف ءارلا بصنو «نيونتلا فذحو ماللا حتفو ميملا رسكب يئاسكلا هأرقو

 .(حلاص ريغ لمع هنإ يأ :(ريغ)



 د ظ

 و5 هّنوُن انه خاو ةتْضَع اتم امو مح ُلظ ٍفْفَكلا تخ نانو ٦

 ء[١۷ :فهكلا] & ٍءْىَش نع نْلَسَْش الف 9 :نويفوكلاو ورمع وبأو ريثك نبا أرق
 همزليو نونلا ديدشتب رماع نباو عفان ةءارق نوكتف ؛ماللا نوكس همزليو نونلا فيفختب

 . (ئأْسَت الف) يأ مالا حتف
 :آلد هوت انه حتفاو ُهْحُضَع انُه اهو :هلوقو

 [45] انّه يلع هب كل سيل ام نلأست الف» :نويفوكلاو ورمع وبأ أرق يأ
 .ماللا نوكس همزليو نونلا فيفختب

 .ةدَّدَشُم نونلا حتفو ماللا حتفب (َنّلأْسَت الف) :ريثك نبا أرقو

 .ةددشم نونلا رسكو ماللا حتفب ّنَلَأْسَت الف :رماع نباو عفان أرقو

 ْث 7 نصح ر |

 الّمث نوّنلا هلبق نصح لْمَتلا يفو ًاضر ىتآ حتفاف َلاَس ْعَم ٍذئِمْوَيو ۷

 انه (ذئموي) ظفل يف ميملا حتفب [17] «ُذِئَمْوَي يزخ نمو# :يئاسكلاو عفان أرق

 . ءانب ةكرح اهنأ ىلع ]1١[ 4ذنَمْوَي باذع نم# جراعملا ةروس يفو

 . ةفاضإلا ىلع نيعضوملا يف ميملا رسكب نوقابلا أرقو

 : دامت ٌنونلا هلبق ٌرّصح لمنلا ىفو :هلوقو

 «نيعلا يف نيونت نودب [44] 4ذئمْوي عزف نم# لمنلا ةروس يف عفان أرق يأ

 يف ميملا حتفبو (عزف) نيع يف نيونتلاب 4ِذئَمْوَي عرف نيل نويفوكلا أرقو
 . (ظئموي)

 (عزف) يف نيونت نودب «ذئِمْوَي عرف نم# :رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا أرقو

 . (ذئموي) يف ميملا رسكو
 قى

 2 ت ر - ماو 2

 الَّضُت محلا ينو ٍلْصَن ىلع ْنَوَنُي مل ِتوُبكذعلاو ناقرفلا َعَم َدوُمَت ۸

€ 



 ل ف ع ر ن
 الك ٍلضاَف نع عفَرلا ُبْصَن ُبوُقمَيو يضر اوضفحلاو اونون ومل امت -4

 «مهير اورفك دومث نإ الأ : يف (ةومث) ظفل يف نيونتلا كرتب ةزمحو صفح أرق
 دقو دومثو داعو# ء[۳۸] ناقرفلا يف سرلا باحصأو دومثو ًاداعو# ءانه [14]

 .[۳۸] توبكنعلا يف #مكل نّيبت

 . ةثالثلا عضاوملا يف نيونتلاب امهريغ أرقو

 :امن الصف مجنلا يفو : هلوق

 . فلأ نودب نافقيو [51] 4 ىَقْبَأ امف د ومثو# يف نيونت نودب مصاعو ةزمح أرق يأ

 فرصلا نم عونمم ريغ مسا هنأ ىلع ةعبرألا عضاوملا يف نيونتلاب نوقابلا أرقو

 .فلألاب (ادومث) ظفل ىلع نوفقيو

 : ىضر اوضفخاو اونون دومثل :هلوق

 .[14] «دومشل ًادْعُب الأ يف اهنيونتو لادلا رسكب يئاسكلا أرق يأ

 . (ةومثل ًادْعُب الأ) نيونت ريغ نم لادلا حتفب نوقابلا أرقو

 : الك لضاف نع عفرلا بصن بوقعيو :هلوقو

 #«تبوقعي قاحسإ ءارو نمو# يف ءابلا حتفب رماع نباو ةزمحو صفح أرق يأ

 . (قاحسإ) ظفل ىلع ًافطع رج ةمالع [/]

 راجلا هربخ أدتبم اهنأ ىلع «ٌبوقعي قاحسإ ءارو نمو# عفرلاب نوقابلا أرقو

 هلبق رورجملاو

 الر ر رولا َقْوَُفو ْدْضَقَو ةنوكشو ُهرْشَك رشک ملس لاق اُم كل

 فذح يأ رصقلاو ماللا نوكسو نيسلا رسكب «خلس لاق# :يئاسكلاو ةزمح أرق

 .ناتعن امهو «ماللا دعب فلآلا تابثإ يأ «ّدملاو ماللاو نيسلا حتفب نيقابلا ةءارق

 .دملاب هتءارق ىلع ٌقفتمف #ًامالس اولاق# ظفل امأ
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 الدبأو عفزا كتارا الإ 8 مه اهو اند * شا لضولا رشا ن رشاقو ١-

 هيدابعب رْساف##و «[15] رجحلا يفو [41] انه #كلهأب 'سافإل ريثك نباو عفان أرق

 عضاوملا يف ةزمهلا لصوب [51] ءارعشلاو [۷۷] هط يف «يدابعب رشا نأ «ناخدلا يف

 .ةزمهلا تّرسك (رسا) ب ءىدتبا اذإو «لصولا يف (نأ) نون رسكتو ءةسمخلا

 (ْنأ) نون نوكسو «ةسمخلا عضاوملا يف ةحوتفم ةزمهلا عطقب نوقابلا أرقو

 . (ِرْسُأ نأو ٍرْسَأق) : :ًافقوو ًالصو

 :ًالدْبَأو مقرا كتأرما الإ ٌقح انُه اهو :هلوق

 ءات عفرب ]۸١[ (كتأرما الإ ٌدحأ مكنم ثفتلي الو» :ورمع وبأو ريثك نبا أرق يأ

 نم ءانثتسالا ىلع اهبصنب نوقابلا أرقو ء(دحأ) ظفل نم َُلَدَي هنأ ىلع انه (كتأرما)

 NOTE 41١[. آف » :ىلاعت هلوق يف كلهأ

 الإ كلهأو كوُجَنُم انإ# :توبكنعلا عضوم نع زارتحالل (انه) هلوقب دييقتلاو

 . هئات بصن يف ةعبسلا نيب فالخ الف [۳۳] (كتأرما

 ظفل نم لدبلا ىلع ٌعوفرم هنأ وهو عفّرلا ةءارق هجو ىلإ ةراشإ (الدبأو) هلوقو
 ور

 4١[. :دوه] دل متحمس ٿي الو ۾ :ىلاعت هلوق يف (دحأ)

 د ص 1 باحص

 < © ر مها عر م و 0 # 8 ل

 الد هوفَص ىلإ الك نإو ٌفخو هب لسو ًاباَحص مُمضاف اوُدِهَس يِفَو -۲

 ف ن كل

 ئلتغاف صن لماك امل ُدَّدَشُي ئلُعلا قراطلاو نيساي يفو اهيفو ١

 ش 1 ل ن ف

 الع ذِإ حتفلاو ٌمضلا هيف ٌمِجْرَيِو هفلخب نشل صن يف ٍفُْرْخُر يفو 4

 ًاينبم نيسلا مضب ]٠١8[ (اودعس نيذلا اًمأو# : صفحو يئاسكلاو ةزمح أرق

 . لعافلل ًاينبم (اوُدِعَس) نيسلا حتفب نوقابلا أرقو «لوعفملل
 دعستل مهوذح ذحاو ءالؤه ةداعس بابسأ نع ّلسو نتعا يأ (هب لسو) :هلوق

 . مهلثم



 :الد هوفص ىلإ الك نإو ٌتفخو : هلوق

 يأ (نإ) نون فيفختب 1]١١1١[ ©الك ْنِإو# ريثك نباو ةبعشو عفان أرقو يأ

 .(الك َنِإو) :ةحوتفم اهديدشتب مهريغ أرقو ءاهناكسإ
 .خلا . . .اّمل دّدشي ىلُعلا قراطلاو نيساي يفو اهيفو :هلوق

 : يف (اَمل) ظفل يف ميملا ديدشتب ةزمحو مصاعو رماع نبا أرق يأ

 سي ةروس يف «انيدل عيمج امل لك نإو# ]1١1[ انه «مهتيفويل امل الك نإو#

 .14] قراطلا يف #ظفاح اهيلع امل سفن لك ْنِإ) ۲

 .ةثالثلا عضاوملا يف ميملا فيفختب مهريغ أرقو

 :يلاتلا وحنلا ىلع انه «مهلامعأ كبر ٌمهَنيفوُيل امل الك َنإو# يف ةصالخلاو

 . (اَمَل الك َنِإَو) :ميملاو نونلا فيفختب ريثك نباو عفان أرق - ١
 .(اّمل الك ْنِإو) : ميملا ديدشتو نونلا فيفختب ةبعش أرق - ۲

 . (اّمَل اك َنإَو) :ميملاو نوئلا ديدشتب ةزمحو صفحو رماع نبا أرق - ۳
 .(اّمل الك ْنِإَو) :ميملا فيفختو نونلا ديدشتب يئاسكلاو ورمع وبأ أرق - ٤

 : هفلُحب ِنْسُل ّصَن يف فرخُد يفو :هلوق

 : يف ميملا ديدشتب هنع فلخب ماشهو مصاعو ةزمح أرق يأ

 .[70] فرخزلاب #ابندلا ةايحلا عاتم امل كلذ لك نإو#

 . ماشهل يناثلا هجولا وهو فيفختلاب مهريغ أرقو

 .ًالَعذإ حتفلاو ملا هيف عجْرَيو :هلوقو

 «ميجلا حتفو ءايلا مضب [۱۲۳] هلك رمألا ْعَجْرُي هيلإوإ# : صفحو عفان أرق يأ

 .لعافلل ًاينبم (عجْرَي) : ميجلا رسكو ءايلا حتفب امهريغ ةءارق نوكتف . لوعفملل ًانبم

 1 مع ع 5 ,
 الْزْنَم َداَتْراَو َّمَع ًاملع ٍلْمَتلا رخ | آوانُه َنولَمْعَي امَع بطاَخَو ١

 رخآ باطخلا ءاتب (نولمعت امع لفاغب كبر امو :رماع نباو عفانو صفح أرق
 .نيعضوملا يف بيغلا ءايب مهريغ أرقو 21971 لمنلا ]١١8[ ةروس رخآو ةروسلا هذه

 .هبلط :ءيشلا داتراو



 الَبئاَم ېحضنو يتکلو يسقيضو اًيناَمت ينإو يشع اهَناَءاَيَو 5

 اليكم ٍصخُت اعم يرجأ ْنَرَطَت عمو اهدُع َيِطْمَرَو يقيفؤتو يقاقش ١
 ىلع يهو «دوه ةروس يف ةدراولا ةفاضإلا ِتاءاي نيتيبلا نيذه يف مظانلا ركذ

 : يلاتلا وحنلا

 ةثالث يف [84 2.057 051 « ُقاَمَأ إف : يه ءعضاوم ةينامث يف درو (يتإ) ظفل - ١

 ةسمخلا عضاوملا يف ءايلا حتفو [47] 4ُدوُمَأ نإ ظ ,[42] ظمأ نإ 8 . عضاوم

 . مهريغ اهنكسأو ورمع وبأو ريثك نباو عفان
 .امهريغ اهنكسأو ورمع وبأو عفان هءاي حتفو [٠۳#1ادإ حوا # : سداسلا عضوملاو

 1۸41 4 ربع مكحبرأ ةفِإ 01151 4 ارد کیا یک ا :عباسلا عضوملا
 .مهريغ امهنكسأو «ورمع وبأو يّربلاو عفان امهحتف

 .هثيغ اهتكسأو ءهدحو عفان اهحتف [54] هلأ ُديَشَأ نإ ا : نماثلا عضوملاو

 101 يع تاسلا بَعد 8 يف (يتع) ظفل يف - ؟
 ٣ بص ف ِنوُرخخاَلَو» يف (يفيض) ظفل يف ]۷۸[.

 اهنكسيو ورمع وبأو عفان اهحتفي ]۳١[. تأ نإ ضن يف (يِحَّضُن) ظفل يف -

 .امهريغ
 نباو عفان اهحتفي ]1۸٩4[. «4مُكحَبِيِصُي نأ فاش مکر ال ا 8 يف (يقاقش) ظفل يف - ه

 .مهريغ اهنكسُيو ورمع وبأو ريثك

 رماع نباو ورمع وبأو عفان اهحتفي دأب الإ قيِضوتاَمَو # يف [88] (يقيفوت) ظفل يف - ١
 . مهریغ اهنكسيو

 وبأو ريثك نباو عفان اهحتفي [۹۲] © مَع ٌرَعَأ ىِضْمَرَأ يف (يطهر) ظفل يف - ۷
 .مهريغ اهْنكَسُيَو «ناوکذ نباو ورمع

 اهنكسُيو يّربلاو عفان اهحتفي [51] نوت 5أ فَرلَت ط يف (ينرطف) ظفل يف - ۸
 .نوقابلا

 الإ ربل نإ » [۲۹] ا لع الإ رج نإ ظ يف : نيعضوم يف (ىرجأ) ظفل يف - ٩
 رماع نباو ورمع وبأو عفان نيعضوملا يف ءايلا حتف 3 4 نرل ىِلأ لع

 . ملعأ هللاو .نوقابلا اهنكسأو «صفحو
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 مالسلا هيلع فسوي ةروس

 2 سرر 2 5 : 2 5 ص د مر 5 لسع رس

 الولا ٌتاَيآ ريكملل دوو رماع نبال اج ثْيحَح خيتفا ِتَيَأ ايو ا

 ميرمو ]٤« ٠٠١[ فسوي يف وهو «عقو ثيح ©َتَبَأ ايل ءات حتفب رماع نبا أرق

 ]٠١١[. تافاصلاو ]١51[ صصقلاو 3 ۳ ٤٤ ٤١]

 ءا ءايلا نع َضوعف (يبأ اير هلصأو « غبرألا روسلا يف اهرسكي هريغ أرقو

 ءايلا دعب فلأب هريغ أرقو «دارفإلاب [۷] #نيلئاسلل ةيآ# :يكملا ريثك نبا أرقو

 ةبيرقلا يأ «برقلا وهو ءالولا تاذ يأإل واولا رسكب (ًالولا) :هلوقو .عمجلا ىلع

 يف ةيآ نم نّيأكو# :ةروسلا رخآ يف ةديعبلا نع زارتحالل ديقلا اذهو «(تبأ اي) نم

 . ءارقلا عيمجل اهدارفإ يف فالح الف ]٠١5[ (تاومسلا

 الكقت ئَقْفُي للل اكا تو فا يئجلاب ٍنيَْحلا يف ٍتاَباَيَغا -'
 02 1 ںصح ر ص ا

 الكطت نصح ءاي ْبَعلنو عترنو مهنع رضعبلا هماَمشإ ْعَم ْمَعْدَأَو 5و

 جد 0| أ ْث 1
 الّيُمو تبث ِءاَيلا فذح َيارشبو ىمج وذ نيعل | يف رشكلا نوكش عتريو ٤

 ٍ ج ر شش
 ۹9ف نع حتفلاو العلا نْبا نَع اَمُهَالكو ًاذبهج للقو ًءاَفش .ه

 تابايغ يف هولعجي نأ اوعمجأو# ء[١٠] «َبجلا تابايغ يف هوُقلأو# : عفان أرق

 . عمجلا ىلع نيعضوملا يف ءايلا دعب فلأب ]٠١[ «َتَجلا

 .(ّبجلا تَّبايغ) :دارفإلا ىلع نيعضوملا ىف فلآألا فذحب هريغ أرقو

 : مهنع ضعبلا همامشإ عم مغدأو ٌداَّصَنُم ىفخي لكلل اًمَْمأتو :هلوق

 .ريصبلا دقانلا :ذبهجلا )١(



 ةعبسلا ءارقلا لكل ١١[« :فسوي] 4اَنَمَأَت ال َكَل امال :ىلاعت هللا لوق أرقُي يأ .
 . اهتكرح سالتخاو اهراهظإب ىنعي ىلوألا نونلا ةكرح ءافخإب

 لاح يف ةيناثلا نع هيف ىلوألا نونلا ًالوصفم :هانعم «ًالَّضَقُم) مظانلا لوقو

 .اهتكرح سالتخاو ىلفألا د راهظإ ببسب ءافخإلا

 ًاضخَم ًاماغدإ ةيناثلا يف ىلوألا نونلا ةعبسلا ءارقلا نع ءادألا لْهأ ضعب مغدأو

 «يناثلا يف لوألا فرحلا ماغدإ بقع نيتفشلا ٌمض انه افلا »ا ا .مامشإلا عم

 . مغدملا فرحلا ةكرح ىلإ ةراشإلل

 وه مورلا هجو ناك نإو ةعبسلا ءارقلا نم لكل امهب ءورقم ناحيحص ناهجولاو
 . ءادألا لهآ روهمج هيلعو ءادألا يف مدقملا

 :ىمح وذ نيعلا يف رسكلا نوكس عتريو الوطت نصح ءاي بعلنو عترن :هلوقو
 نونلاب نوقابلا أرقو نيلعفلا يف ]١5[ (بعليو عتري# ءايلاب نويفوكلاو عفان أرق يأ

 يف نيعلا نوكسب نويفوكلاو رماع نباو ورمع وبأ أرقو .(بعلنو عترن) :امهيف
 .نيعلا رسكب ريثك نباو عفان مهو مهريغ ةءارق نوكتف (ٌعَتْرَي)

 :(بعليو عتري) يتملك يف ةصالخلاو

 . (ثعليو عتري) : نيعلا رسكو ءايلاب عفان أرق ١

 . (ثعلنو عترن) : نيعلا رسكو نونلاب ريثك نبا أرق - ۲

 . (ْثَعَلَتو ْعَنوَم) : نيعلا نوكسو نونلاب رماع ن نباو ورمع وبأ أرق ۳

 . (ْبَعَلَيو ٌمَتري) :نيعلا نوكسو ءايلاب نويفوكلا أرق -

 العلا نبا نع امهالكو ًاذبهج ْنّلَثو ًءافش ايمو تبث ءايلا فذح َىيارشُبو :هلوق
 لضم هنع حتفلاو

 .(َىاَرْشُب) ظفل نم ءايلا فذحب [۱۹] *ىَرْشُي اي لاق# نويفوكلا أرق -

 يف ةحوتفم فقولا يف ةنكاس .فلألا دعب ةحوتفم ءاي تابثإب مهريغ أرقو -

 . لصولا

 .(افش الّيُمو) :ليلدلاو يئاسكلاو ةزمح ةضحم ةلامإ ىرشب فلأ لامأو -
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 .اذبهج للقو :ليلدلاو (ىاّرشب اي) اًهللق يأ نيب نيب شرو اهلامأو - ۲

 .نيهجولا ىلع لضم حتفلاو .حتفلاو ليلقتلاو ةلامإلا :هجوأ ةثالث ورمع يبألو - ۳

 .خلا . . .العلا نبا نع امهالكو ليلدلاو

 . (َىاَرْشُب اي) :حتفلاب رماع نباو ريثك نباو نولاق أرقو - ٤

 د ل ل ك ا

 الَد ُهَفلُخ اول الا مَضو ٌناَسل | ُهُرُمَمو قفك لصأ رشكب َتُيَهَو 1

 امهريغ ةءارق نوكتف .ءاهلا رسكب [۲۳] كل تْيِه تلاقو# رماع نباو عفان أرق

 نبا أرقو «ةنكاس ءايب هريغ ةءارق نوكتف .ءاهلا دعب ةنكاس ةزمهب ماشه أرقو .اهحتفب

 .اهحتفب امهريغ ةءارق نوكتف ءاتلا مضب هنع فلخب ماشهو ريثك

 : ةصالخلاو

 .*كل تيه :ةحوتفم ءاتو ةنكاس ءايو ءاهلا رسكب ناوكذ نباو عفان أرق ١

 .«كل ٌتْيَه# : ءاتلا مضو ةنكاس ءايو ءاهلا حتفب ريثك نبا أرق - ١

 : نیهجوب ماشه أرقي -
 . »كل تئه# :ةحوتفم ءاتو ةنكاس ةزمهو ةروسكم ءاهب - أ

 . كل ُثْدِه# : ةمومضم ءاتو ةنكاس ةزمهو ةروسكم ءاهب - ب

 .©«كل َتْيَه# :ةحوتفم ءاتو ةنكاس ءايو ةحوتفم ءاهب ءارقلا ىقاب أرق - ٤

 نصح ت

 الّمَجت نصح لكلا ريصلخملا يِفَو ىَون اصلخم يف ماللا حتف فاك يفو ۷

 ةءارق نوكتف .ماللا حتفب ]١١[ ميرم يف #ًاصلخُم ناك هّنِإ# :نويفوكلا أرق

 :وحن .هعضاوم لك يف (نيصلخملا) ظفل يف ماللا حتفب نويفوكلاو عفان أرقو

 رسكي رماع نباو ورمع ىبأو ريثك نبا ةءارق نوكتف ء[٤۲] #نيصلخملا اندابع نم هنإ#

 . ميركلا نآرقلا يف درو ثيح ظفللا اذه يف ماللا
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 هل ًاصلخُمو# .«نيدلا هل ًاصلُخُم## وحن نع زارتحالل ميرمب (صلخُم) دييقتو

 .ًاقافتا رسكلاب هنإف *ينيد

 هل نيصلخم) :نع زارتحالل ةيفيرعتلا لأب نارتقالاب نيصلخملا دييقت كلذك
 أ

3 

 سس

 الوم نوُرِصعَي ٌبطاَخو كرف ْمِهِصْقَحِل ًابأد س اقا لضو اعم ۸

 اذه ام هلل شاح نلفو# :ةروسلا هذه نم نيعضوم يف (هلل شاَح) ظفل عقو

 .[51] «ءوس نم هيلع انملع ام هلل ششاَح لق 21811 «ًارَسَي

 فذح فقو اذإف . طقف لصولا لاح يف نيشلا دعب بفلأ تابثإب ورمع وبأ أرق دقو

 نم فلألا تابثإ ذخأو .نيروكذملا نيعضوملا يف يأ (اعم) هلوق ىنعمو .فلألا

 . ظفللا

 .ًافقوو ًالصو فلألا فذحي ءارقلا نم هريغو

 هريغ أرقو .حتفلاب ةزمهلا كيرحتب ]٤۷[ ًابأد نينس عبس# :ّصفح أرقو

 .اهلادبإو ةزمهلا قي وم قيقحت يف هلصأ ىلع لکو . اهنوکسب

 ءايب امهريغ ًارقو باطخلا ءاتب ]٤4[ #نورصعت هيفو# : ىئاسكلاو ةزمح أرقو

 .بيغلا

 عاش د 1 شش
 و

 َالَّنُع َعاَش ًاظفاح ًاظفحو راد ن ون ُءاَشَي ُتْيَحَو فاش ايب َلَتْكََِو ۹

 امهريغ أرقو «ةبيغلا ءايب [17] لتي اناخأ انعم ٌلسْرأف# : ىئاسكلاو ةزمح أرق

 .نونلاب

 يه يتلا ءايلا عضوم يف (ءاشي) يف نونلاب [21] #ءاشي ثيح# ريثك نبا أرقو
 نم انتمحرب بيصُن# نع زارتحالل (ثيح) دعب هعوقوب (ءاشي) دييقتو .نيقابلا ةءارق

 | . ءارقلا عيمجل نونلاب هنإف ءاشن

 «(ًاظُمح) مهريغ أرقو .[14] «أظفاح ٌريخ هللاف# : صفحو يئاسكلاو ةزمح أرقو

 .ديقلا نع قطنلاب ىنغتساف «ًاعم نيتءارقلاب مظانلا قطنو
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 د شش ع
 000 هوو يو 0 هور ا”. 70 . °

 ت ا وقعد کيا اولاق يف رابخالاب ذرو اذش نع ونايتف هّتفو ٠

 ظفل دقو (هتيتفل) مهريغ أرقو ©وهناّيثفل لاقو# : صفحو و يئاسكلاو ة ةزمح أرق

 ءرابخإلا ىلع ةدحاو ةزمهب ]۹١[ *فسوي تنأل كنإ اولاق# :ريثك نبا أرقو

 ليهست وأ «نيتزمهلا قيقحت يف هلصأ ىلع لكو «ماهفتسالا ىلع نيتزمهب هريغ أرقو

 . هكرت وأ امهنيب فلألا لاخدإ يفو ةيناثلا

 شيعلا :لفغدلاو .هبلط اذإ (هدوري ءيشلا دار) نم رمأ لعف ءارلا مضب ديرو

 عساولا

 الدْبَأو ٍفلُخب يّرَبلا نَع ْبلْقا اوشا تو اوشأًبتشا َسأّيَتْساو ًاَعَم نمأبيو ١
 ص.

 سَياَي ملفأ## ء[۸۷]#روسلا هذه يف هللا حور نم سياي ال هنإإ# :يزبلا أرق

 .(ًاعم) :هلوق كلذو «[*”1] دعرلا ىف «اونمآ نيذلا

 نم اوُسَياَت الو [60] «هنم اوُسياتسا املف ]٠١١[ «لسرلا َنّياَتسا اذإ ىتح#

 .[۸۷] هللا حور

 ةحوتفملا ةزمهلا لعجت نأب يناكملا بلقلاب هنع فلُخب هلك كلذ ىف ّيزبلا أرق

 مدقتف «ةحوتفملا ةزمهلا عضوم يف ةنكاسلا ءايلا .لعجتو «ةنكاسلا ءايلا عضوم يف

 تذحخأف «ةنكاسلا ءايلا ناكم يف اهنأل ةحوتفملا ةزمهلا نكس مث ءءايلا رخؤتو ةزمهلا

 تذخأف «ةحوتفملا ةزمهلا ناكم ىف اهنأل ةنئكاسلا ءايلا حتفتو ءًافلأ لدبتو اهتفص

 ىتلا اهدعب فلأف ةحوتفم ءاتف ةنكاس نيسب .ًالثم (سأيتسا) ىف قطنلا ريصيف ءاهتفص

 . تاملكلا يقاب يف لاقي اذكهو (َسَياَتْسا) نيتحوتفم ٌنْيسفو ءايف ةلدبملا ةزمهلا يه

 «لادبإ الو ريخأت الو ميدقت ريغ نم هعضوم يف فرح لك عضوب نوقابلا أرقو

 )١( عساولا شيعلا :لفغدلا .
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 عش م رع ر
 ًالع اذَش ِهْيَلِإ ئَحوُي ًالغ نونو  اًهِهيِمَج ِءاَح ُرْسَك ْمِهْبلِإ ئَحوُيَو 5

 يف هعضاوم عيمج يف ءاحلا رسكو نونلاب مهيلإ هدعب يذلا (يحون) : صفح أرق

 ]٤١[« لحنلا يف هلثمو ء[۹٠٠] «مهيلإ يحوُن ًالاجر الإ :انه وهو ميركلا َنارقلا

 حتف عم نونلا ناكم يف ءايلاب نيقابلا ةءارق نوكتف «[۷] ءايبنألا يف لوألا عضوملا يفو

 .(ىحوُي) :ًافلأ ءايلا بلقو ءاحلا

 يف يناثلا عضوملا يهو [101 #هيلإ يحون الإ : صفحو يئاسكلاو ةزمح أرقو

 :اهدعب فلأو ءاحلا حتفو ءايلاب نيقابلا ةءارق نوكتف ءءاحلا رسكو نونلاب «ءايبنألا

 . (هيلإ ىحوُي)

 ت ن ك

 الت ابا اوُبَلك ففحو لت اذك  ًاكَرَحَو ْدَّدَّسو فِذحا يجنن َيناثو ٠

 ةنكاسلا ةيناثلا نونلا فذحب ]۱٠١[ «ءاشن نم يجف :مصاعو رماع نبا أرق

 . ءايلا نيكستو ميجلا فيفختو ةنكاسلا ةيناثلا نونلا تابثإب (ْيِجْنْدَم) نوقابلا أرقو

 ةءارق نوكتف لاذلا فيفختب ]1٠١[ «اوبذك دق مهنأ اوُضو# :نويفوكلا أرقو

 .4اوبّذك دق# :اهديدشتب مهريغ

 : يلاتلا وحنلا ىلع «ءاشن نم يجن و «اوُبذُك دق# يف ةصالخلاو

 دش . f ٤ ٠ سا

 فيفختو نينونبو (اوبذك دق يف لاذلا ديدشتب ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق ١
 ظ .ءايلا نوكس عم «ءاشن نم يجننفإ» يف ميجلا . . ما .

 يف ميجلا ديدشتو ةدحاو نونبو اوبّذُك دق# يف لاذلا ديدشتب رماع نبا أرق - ١
 1 1 . 5 ر
 .ءايلا حتفو #ءاشن نم َيَجنف#

 0-0 ميجلا ديدشتو ةدحاو نونبو (اوبذك دق يف لاذلا فيفختب مصاع أرق - ۳

 . ءايلا حتفو #ءاشن نم

 يف ميجلا فيفختو نينونبو (اوُبذك دق# يف لاذلا فيفختب يئاسكلاو ةزمح أرق - ٤

 .ءايلا نوكسو (ءاشن نم ْئجْنْنَف)
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 هريس م شا

 الخ يِبُئِرْحُيَل يفت اَعَم يِناَرَأ عزاب , ىَبَر ٌسسْمَحلا ىَّنإو ىّنأو 15

 ولحوم شخاف يأ يئابآ يلع ىلو يب َيِليبَس ينزُح يتوخإ يفو ٥-

 وحنلا ىلع فسوي ةروس يف ةدراولا ةفاضإلا تاءاي نيتيبلا نيذه يف مظانلا ركذ

 : يلاتلا

 یر وِ ل ۰۲٣٦١ لیا سرا ل ٣ © ریا تبرأ 8 ء[۲۳ نسخا رمل © -
 4 كوم ات نإ ١ ء[دح] معآ نإ ١ ۲۸۰1 كَ کوا أل ۰۲٤۳ ترمب عبَس

 . مهُريغ اهنكسأو ورمع وبأو ريثك نباو عفان تاملكلا هذه يف ءايلا حتف [54]

 ء[ه8] نإ یی » ء[۸۰] € نأ يل داي ل «[5] نيعضوم يف 4 يأ نإ -

 ي رام لإ ل 01001 4ر لي ٹکر ف یر ۰۲۹۸1 4مل قر کت رفْمَتْسأ »

 ورمع وبأو عفان تاملكلا هذه يف ءايلا حتف ذإ يب نسحأ دقو# «ء[ه۳] لإ

 .امهريغ اهنكسأو

 .امهريغ اهنكسأو ريثك نباو عفان ءايلا حتف ۱١1] نأ وترحيل 3 - *

 ورمع وبأو ريثك نباو عفان ءايلا حتف [۳۸1 ميهر ةئوآَباَء ا [45] حجر َلَمْل ٤ - 
 . مهريغ اهنكسأو «نيتملكلا يف رماع نباو

 .مهريغ اهنكسأو «رماع نباو ورمع وبأو عفان ءايلا حتف [87] ا َكِنّرْحَو»  ه

 «هدحو عفان امهيف ءايلا حتف 3 ا لإ أوْعَدَأ لیس ء۹1 4لگا يفوأ نأ ۔ ٦

 .هريغ اهنكسأو

 .هّريغ اهنكسأو هدحو شرو ءايلا حتف ١1 ٠[ إو نيو # - ١

 ال ال ال

 .قيقرلا نيطلا وهو لّحولا يف عقو اذإ ّلَحَو ردصم :الَحْوَم )١(
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 ته

 ےک و ےک
 www 17170 تامر تل تأ ت0 دعرلا ةروس

 كش م ر ككاو 1 كيد( بم ؟ 2 7

 الط َهّقَح يلع عفر اهضفخ ئدل الّوا ناونص ريغ ليخن عرزو ۱

 شم رم اًيلاب م ةدعب َدْعَب ْلَقَو رماع نباو مصاَع ١ اقشُت رکذو -

 ضفخ عفرب [4] «ريغو ٌناونص ٌليخنو ٌعرزو# : صفحو ورمع وبأو ريثك نبا أرق

 .اهضفخب مهُريغ أرقو «عبرألا تاملكلا

 (ريغ) ةملك دعب عقاولا يناثلا ناونص جرخيل لوألا عضوملاب (ناونص) دّيقو

 . ةفاضإلاب هضفخ ىلع قفتم هنإف

 ام ىقسُي يأ «ريكذتلا ءايب ]٤[ دحاو ءامب ىقْسُي9 :رماع نباو مصاع أرقو

 .(تانج) يأ «ثينأتلا ءاتب امهريغ أرقو ءركذ

 .نونلاب امهريغ أرقو «ءايلاب [4] (اهضعب لضَميو# : يئاسكلاو ةزمح أرقو

 : ةصالخلا

 لضقنو ءٍدحاو ٍءامب ىقسُت ٍناونص ريغو ٍناونص ٍليخنو عدو : :هدحو عفان أرق -

 ءٍدحاو ٍءامب ىَّقْسُت ٍناونص ُديغو ٌناونص ٌليخنو دل د :ورمع وبأو ريثك نبا 7 <

 ءدحاو ءامب ىقسي ٍناونص ريغو ٍناونص ٍليخنو عرزو# :ةبعشو رماع نبا 8 ۳

 .(ضعب ىلع اهضعب ٌلْصَمُتو

 لْضَفُتو ٍدحاو ِءامب ىقسُي ٍناونص ٌريغو ٌناونص ٌليخنو عرزو# :صفح ىور - ٤

 دحاو ءامب ىقست ٍناونص ريغو ٍناونص ٍليخنو عید يئاسكلاو ةزمح أرقو - ه

 .«ضعب ىلع اهّضعب لضفيو
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 اذِئآ وخت ن ةُماهفتشا رک امو اكو

 الو ْتَعَقَو اَذِإ ْعَم ِتاَعْرَتلا ئوس ١ ٌدِبْخُم ماّشلاو للا يف عفات ئوس -4

 مع 4 د

 ا يف َوْهَو اري م ِتوُبُكْتَعلا يف مَع ٍداَنِع َنوُدَو -
 ر ك

 اضر نك لْمّتلا يف َوْهَو ِتوُبكنعلا ىئوس 5
 ئلَتْغا اَمُهْنَع اَنَّنِإ انو ُةاداَرَو

 ب € ل و ر مع

 ًالَب ظفاح اول ذدْماَو مهلوصأا ىلع ّمُهَو ٍتاَعْراَّتلا يف أضر معو ۷

 ىلع روس عست يف ًاعضوم رشع دحأ يف ميركلا نآرقلا يف (اَنَيَأ - اذءآ) ظفل درو

 : ىلاتلا وحنلا

 .[5] 4دیدج يلح یل اتوار اک اًدِوَأ :دع دعرلا ةروس يف :لوألا عضوملا

 .[۹۸ ك1 روم ای ارور امنظعاتك ادو ل : ءارسإلا ةروس يف :ثلاثلاو يناثلا

 .[۸۲1 4 نوُثوعمل نول امظوو بارت اواو ادو # : نونمؤملا ةروس يف : عبارلا

 . ]٦۷[ 4وج ايا اَنْوآَباَءَو ايرث انك ادو ## : لمنلا ةروس يف : سماخلا
 ص ر

 کتیا »]^4[ 4 حلقا نوال مڪڪٳ |$ : توبكنعلا ةروس يف : سداسلا

 .[۲۹] 4َلاَجّيلأ توتال

 . ضرالا ىف و اَماَلَصاَدِوَ 0 ةدجسلا ة هروس يف : : عباسلا

 . oY] ككل # . . انو 2011 امم اَدِوَل # : تافاصلا ة ةروس يف : : عساتلاو نماثلا

 سا عسر 2 كا ع ےک مم سحب

 .[ الإ 4 َنووُعَبمل انآ ًملَطِعَو ابار انکو اسم اذا ¥ : : ةعقاولا ة ةهروس يف : :رشاعلا

 رم ص ص ےک

 . ]٠١[ رفا ىف كودو درملات وأ :  تاعزانلا ةروس يف : رشع يداحلا

 :الوأ لكلا ماهفتسا وذف : مظانلا لوقف ظ

 عضوم لك يف لوألا ظفللا يف ماهفتسالا ىلع نيتزمهب نوءرقي ءارقلا لك ذأ ديفُي

 رابخإلا ىلع ةدحاو ةزمهب اهوؤرق يتلا عضاوملا ضعب الإ ةروكذملا عضاوملا نم

 . رماع نبا ءانشتسابو
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 : يلاتلا وحنلا ىلع كلذ يف لوقلا ةصالخو

 لك يف (انإ) ةيناثلا يف رابخإلابو (اذءأ) ىلوألا ةملكلا يف ماهفتسالاب عفان أرق -

 يف مهفتساو ىلوألا يف امهيف ربخأف توبكنعلاو لمنلا يتروس يف الإ عضاوملا

 . ةيناثلا

 يف وهو ًاربخم توبكنعلا يف مع دانع نودو) لمنلا يف عفان ىوس :ليلدلاو

 يف (انِإ) ةيناثلا يف رابخإلابو ؛(اَذِءأ) ىلوألا ةملكلا يف ماهفتسالاب يئاسكلا أرق " 

 ةيناثلا يف ربخأو (اذءأ) ىلوألا يف مهفتساف «لمنلا ةروس يف الإ عضاوملا لك

 .(انَّنإ) ًانوُن دازو

 :توبكنعلا ةروس يفو (امهنع اننإ ًانون هادازو اضر نك لمنلا يف وهو) :ليلدلاو
 .«لاجرلا نوتأتل مكنأأ# (ةشحافلا نوتأتل مكلءأ# نيتملكلا يف َمُهْفَتْساَف

 (اّنَيأ) ةيناثلا ةملكلا يف ماهفتسالابو (اذإ) ىلوألا ةملكلا يف رابخإلاب رماع نبا أرق -'“

 :روس ثالث يف الإ عضاوملا لك يف

 .(اَنْنإ) ًانون دازو ةيناثلا يف ربخأو (اذءأ) لوألا يف مهفتسا :لمنلا ةروس يف

 .(اَنَءأ) (اذءأ) نيتملكلا يف مهفتسا :ةعقاولا ةروس يف 1١

 ربخأو #ةرفاحلا يف نودودرمل انِءأأل ىلوألا يف مهفتسا :تاعزانلا ةروس يف ٣

 . #ةّرخن ًاماظع انك اذإ# ةين ةيناثلا يف

 رماع نبا نأ هانعمو (الو تعقو اذإ عم تاعزانلا ىوس ٌربخم ماشلاو) :ليلدلاو

 .تاعزانلاو ةعقاولاو لمنلا :ثالثلا روسلا نم ىلوألا ةملكلا يف ماهفتسالاب أرقي

 ةروس يف ةيناثلا ةملكلا يف يأ :(امهنع اَنَنِإ ًانون هادازو اضر نك لمنلا يف وهو)

 .رابخإلاب رماع نيا أرقي ةيناثلا ةملكلا يف يأ :(تاعزانلا يف اضر معو) «لمللا

 الإ عضاوملا لك يف (انئأو ءاذعأ) نيتملكلا يف ذ ماهفتسالاب صفحو ريثك نبا أرق- ٤

 #2 ةشحافلا َنوُثأَتل مكنإ# ىلوألا ةملكلا يف اريخأف ؛«توبكنعلا ةروس يف

 .(لاجرلا نوتأتل مكتيأ# ةيناثلا يف امهفتساو
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 . ىلوألا ةملكلا يف رابخإلاب يأ (اربخُم توبكنعلا يف مع دانع نودو) :ليلدلاو

 عضاوملا لك يف نيتملكلا يف ماهفتسالاب ةبعشو يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأ أرق -

 مل مهنأل «ةروكذملا تاءارقلا دض نم مهتءارق ذخؤتو «فالخ الب رشع دحألا

 .اهنم يأ يف اوركذُي

 :رومأ مّدقت امم ذخؤيو

 ظفللا يفو «ةعقاولا يف لوألا ظفللا يف ماهفتسالا ىلع اوقفتا ءارقلا نأ :لوألا

 . توبكتعلا ىف ىناثلا

 ةروسو دعرلا ةروس يف امك ةدحاو ةيآ يف نانوكي دق نيماهفتسالا نأ : يناثلا

 .تاعزانلاو توبكنعلا يتروس يف امك نيترواجتم نيتيآ يف نانوكي دقو «نونمؤملا

 «(اتتأ) ظفل يناثلاو (اذءأ) ظفل لوألا ماهفتسالا نوكي نأ مزالب سيل هنإ :ثلاثلا

 . تاعزانلا ىف امك (اذءأ) ىناثلاو (انئأ) لوألا نوكيف ناسكعي دقف

 ىلع ءانبو . مكنئأ «مكنئأ :توبكنعلا ةروس يف امك نيرخآ نيظفل نانوكي دقو

 ناكم يف نيماهفتسا دوجول ليثمتلا درجم الإ هب دصُق ام (انثأ ءاذءأ) مظانلا لوقف اذه

 .نيظفللا نيذه صوصخ دصقي ملو «دحاو

 ًالمتشم امهنم لك نوكيو «ماهفتسالا اظفل عمتجي نأ بابلا اذه طباض : عبارلا

 رئاس يف امك نيتقصالتم نيتيآ يف مأ ةدحاو ةيآ يف ناظفللا ناك ءاوس «نيتزمه ىلع

 ىلع لك لامتشاو «ماهفتسالا يظْنَل عامتجا : نيطرشلا ققحت د نم دب الف ‹عضاوملا

 لمتشي ملو ماهفتسالا اظفل عمتجا نأب «ىناثلا نود لوألا طرشلا ققحت اذإف « نيت زمه

 : لمدلا رو يل ىلاعت هلوقك «بابلا اذه نم نانوكي الف « نيتزمه ىلع أمهنم لك

 4 لاا ا کیا 7: بروز شاو ہلا باتا ۔ےیرم ناك ذر اكسو »
 . نيتزمه ىلع ًالمتشم سيل لوألا نكل «(مكنئأ (نوتأتأ) ماهفتسالا ظفلف ]-٠١[

 لوألا طرشلا ققحتي ملو «نيتزمه عامتجا وهو يناثلا طرشلا ققحت اذإ كلذك

 «متركذ نئ «مهترذنأء : وحن ءًاضيأ بابلا اذه نم نوكي الف ‹ نيظفل عامتجا وهو

۳۱۹4 



 امهيلك يف وأ ؛يناثلا يف وأ لوألا عضوملا يف ماهفتسالاب أرقي نم لك نأ ملعاو

 فلألا لاخدإ يفو «ةيناثلا ليهست وأ «ةملك نم نيتزمهلا قيقحت يف هلصأ ىلع وهف

 .مهلوصأ ىلع مهو :هلوق ىنعم اذهو «هک رت وأ امهنيب

 : الب ظفاح اول ددماو :هلوقو

 «بابلا اذه ىف نيتزمهلا نيب ًافلأ نولخدُي ًاماشهو ورمع ابأو نولاق نأ :هانعم

 ًاماشه نأ ةدافإل انه هداعأ امنإو ء(ةملك نم نيتزمهلا) باب نم مولعم مكحلا اذهو

 .هنع فالخ الب ةعبسلا عضاوملا يف لَخدُي امك ءًادحاو ًالوق بابلا اذه يف لخدُي

 .نيتزمهلا نيب دم الب نوقابلا أرقو

 ةبحص د

 <14 يي لس م or ها ےس ت س 5 ت س ےس 0 5 ےس تے

 الت ةبحضص يوتشي له اند قابو هِئايب قاوو فق ٍِلاَوَو ٍداهو ۸

 «ميركلا نآرقلا يف ثركُذ ثيح ءايلاب ةعبرألا ظافلألا هذه ىلع ريثك نبا فقو

 نواف هما للص نَمَو ال 011١1 ياو نم ونود نم ره امو » «[۷1 واه روف ٍلُكِلَو 8 : يهو

 اذهو [۳۷1 یاو ار يلو نم ولان ك ام » ۰۲۲٤1 4او نم ولان مامو أ ۰۳۲ وا
 ر م ص ص رر قے ص 20

 ۲١[« :رفاغ] #قاو نم هلآ م مھل ناک امو ٭ ۰۲۹٦ :لحنلا] قاب هلا دنعامو # «دعرلاب هلك

 ٣۳[ :رفاغ] را نيل
 .ًاففَوو ًالصو ءايلا نوقابلا فذحو ءركذ ام لك ىف ءايلا فذح لصو اذإف

 ءايب ]١[ رونلاو تاملظلا يوتسي له ما : ةبعشو يئاسكلاو ةزمح أرقو

 ّلَف # :ىلاعت هلوق امأ .يوتست له مأ# «ثينأتلا ءاتب مهريغ ةءارق نوكتف «ريكذتلا

 . ريكذتلا ءايب هتءارق ىلع اوقفتا دقف [17] «صَقَأْلا ىوَبْسَي لَه

 ْت باحص

 ىلجناو ٍلطلا يف دص ْعَمْىوُناوُدُصَو  ٌمُهُّمَضَو َنوُدَتوُي ٌباَحص ُدْمَبَو 9

 ظفل [172] &رانلا يف هيلع نودقوُي اممو# :يئاسكلاو ةزمحو صفح أرق

 مهديغ أرقو «رونلاو تاملظلا يوتست له مأ# دعب وه يذلا «بيغلا ءايب (نوُدقوُي)
 .(نودقوت) : باطخلا ءاتب

۰ 



 رفاغ يف (ليبسلا نع َّدّصظو انه [8*] (ليبسلا نع اوٌُدّصو# :نويفوكلا أرقو
 يف داصلا حتفي مهريغ ةءارق نوكتف .لوعفملل ءانبلا ىلع نيعضوملا يف داصلا مضب

 . لعاقلل ءانبلا ىلع نيعضوملا

 ذ ن قح
 اللف عْمَجلاب ُداَّمُكلا ُرِناَكلا يفو رصات ٌقَح ِهِفيِفْخَت يف ثبيو ٠

 فيفختب [۳۹] ه# تبثيو ءاشي ام هللا وحمي# : مصاعو ررمع وبأو ريثك نبا أرق

 : ءاثلا حتف همرليو ءابلا ديدشتب مهريغ ةءارق نوكتف «ءاثلا نوكس همزليو ءابلا

 ىلع قفتمف [۲۷ :ميهاربإ] «أوْنْماَ تلا هلأ ُتْيَِب ا ميهاربإ عضوم امأ «(ْتْبْتْيَو)
 .هديدشت

 مهريغ أرقو «عمجلاب [45] «رافكلا ملعيسو# :نويفوكلاو رماع نبا أرقو

 .ًاعم نيتءارقلاب مظانلا قطن دقو «دارفإلاب (رفاكلا ملعيسو)

 ال ال ال

۳۲1 



 مالسلا هيلع ميهاربإ ةروس

 2 - 5 مع 8

 َفاقلا عقْراو زيكا هدم قل اَح مَع ُعْفَرلا يِذّلا هللا يف ضقخلا يِفَو ١

 ١ ام ّضْرآلاو اًهيف لَك ضِفحاو روتلا يفو 5

 اليخ ةَرَْحِل زيا يِحِرصُم انه
 العلا ٍدَلَو ْعَم ءاَرفلا َّعَم اَماَكَح يطفو ٍنّيِكاَملِل وأ ٍلْضَو اك ٣

 ظفل يف ءاهلا عفرب [؟ «۱] هللا ديمحلا زيزعلا طارص ىلإإ» :رماع نباو عفان أرق

 ضفخب نيقابلا ةءارق نوكتف .أدتبم هنأ ىلع هلبق امب هالصو مآ هب آدتبا ءاوس «ةلالجلا

 . (ديمحلا زيزعلا) نم لدب هنأ ىلع ءاهلا

 اهيف لك ضفخاو رونلا يفو ءالُْشْلُش فاقلا عفراو رسكاو هددما قلاخ :هلوق
 :انهاه ضرألاو

 هذه يف «قحلاب ضرألاو تاومسلا قلاخ هللا نأ رت ملأ# : يئاسكلاو ةزمح أرق يأ

 ضفخو «فاقلا عفرو ماللا رسكو اهدعب فلأ تابثإ يأ ءاخلا ٌدمب [115] ةروسلا

 ا .(ضرألاو)

 «لعاف مسا (قلاخ) ]٤٥[ «ةّباد لك قلاخ هللاو# :رونلا ةروس يف كلذك آرقو

 .ةفاضإلاب رورجم (لك)و

 لعف (قلَح) «ةروسلا هذه يف «َضرألاو ٍتاومسلا َقَلَخ# نيقابلا ةءارق نوكتف
 .هيلع فوطعم (ضرألا)و «هب لوعفم هنأل رسكلاب (تاومسلا) بصنو «ضام
 .هب لوعفم (لك) بصنو ضام لعف قلخ (ةباد لك َقَلَخ :رونلا ةروس يف مهتءارقو

 (لِيجُم) هلوقو ءاهحتفب هريغ أرقو ةددشملا ءايلا رسكب (يخرصُمب) :ةزمح أرقو
 نم نسحلا ليلعتلاو ليمجلا لوقلاب ًاينآ كنوك لاح اهرسكا يأ (رسكا) لعاف نم لاح
 :نيهيجوت ةزمح ةءارقل مظانلا ركذ دقو .اهتءارق

 رسكلا دعب رسكت ريمضلا ءاهو ءريمضلا يأ لصولا ءاهك ءايلا هذه نأ :لوألا
 يمض ءايلا نأ ةهباشملا هجوو «(هيلع) وحن ةنكاسلا ءايلاك ءايلا هذه نأ وأ «هب وحن

 امك تّرسكف ةنكاس ءاي انه ءايلا لبق عقو دقو ءدحاو فرح ىلع امهالك «ءاهلاك
 (ينيخرصُم) (ّيخرصُم) لصأو «ثيغملا خرصملا ىنعمو «(هيلع) يف ءاهلا رسكت

 مس وت 3
 الشلش 2
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 ْتَمْعْدَأو ةفاضإلا ءاي عم عمجلا ةمالع يه يتلا ءايلا تقتلاف ةفاضإلل نونلا ٍتفذخ

 . ٍلصو اهك هلوق ىنعم اذهو «نكاس دعب اهعوقول ةفاضإلا ءاي ترسكو اهيف
 ةفاضإلا ءاي ردقت نأب كلذو «نينكاسلا ءاقتلال اهرسك نوكي نأ :ىناثلا هجولا

 صلختلا يف لصألا وه ام ىلع ةفاضإلا ءاي تّرِسُكف ةنكاس بارعإلا ءاي اهلبقو «ةنكاس

 ينب ةغل يهو :اولاق «(نينكاسلل وأ) :مظانلا لوق ىنعم اذهو نيئكاسلا ءاقتلا نم

 ٠ .ءالعلا نب ورمع وبأو ءارفلاو برطق مهنع اهاكح عوبري

 .ًامئاد حتفت اهيف ٌمَعْذُملا ءايلا نأل ءءايلا حتفب 3 © ّيخِرْضْمِب## نوقابلا أرقو

 وک و ر ر ت ر و
 الو هل فلخب اَيلاب ةديفأو ٍ نع لضي اولضي نصح افك مصَو ٤

 يناث# ءانه [١](هليبس نع اوُلْضُيِل يف ءايلا ضب نويفوكلاو عفانو رماع نبا أرق

 لضُيل ثيدحلا وهل يرتشي نم سانلا نمو# «[4] جحلا يف هللا ليبس نع لضُيل هفطع

 .[۸] رمزلا يف #هليبس نع ٌلضْيِل ًادادنأ هلل لعجو# 2151 نامقل يف هللا ليبس نع

 .ةعبرألا يف ءايلا حتفب ورمع يبأو ريثك نبا ةءارق نوكتف

 (ةدئفأ) ظفل يف ةروسكملا ةزمهلا دعب ةنكاس ءاي تابثإب هنع فلخب ماشه أرقو

 .[۳۷] «مهيلإ ىوهت سانلا نم ةَدِئِفَأ ٌلَعْجافط هتءارق نوكتف

 . ماشهل يناثلا هجولا وهو ءايلا هذه فذحب نوقابلا أرقو

 7 هاو 1
 الم ذخ ّيِدابِع ع ينإ يل ناك امو ًادشار ُةْعَفْزاَو حتفلا لوزتل يفّو 0

03 

 أرقو «ةيناثلا عفرو ىلوألا ماللا حتفب [:7] «ٌلابجلا هنم لور : يئاسكلا أرق

 .ةيناثلا بصنو ىلوألا رسكب هريغ

 :الم ذخ يدابع ينإ يل ناك امو :هلوق

 : يلاتلا وحنلا ىلع يهو ميهاربإ ةروس يف ةدراولا ةفاضإلا تاءاي هذه ا

 .هزيغ اهنكسأو هّدحو صفح اهحتف [۲۲] کلن امو

 .مهريغ اهنكسأو ورمع وبأو ريثك نباو عفان اهحتف [۳۷ کسا 9
 . مهريغ اهحتفو «يئاسكلاو ةزمحو رماع نبا اهنكسأ [1] 4مال ىو یدال لق ۳

 صفر



 12 ت

 ش هدا ها 7
 الغ ديا ْنَع َعوُبرَملا ةَكيداَم لا بصناو ّياَّزلا رسكاو اهيف نوتلابو ۲

 [۲] ( ذوي اَمَيَز # :ىلاعت هلوق نونلاو فلألاب امهل زومرملا مصاعو عفان أرق

 .اهديدشتب نوقابلا ًارقو ءابلا فيفختب

 هل زومرملا وهو يكملا ريثك نبا فاكلا ففخ ]1١[ 4 اًْردَصََأ تركش #يفو -
 .نوقابلا اهددشو لادلاب

 يئاسكلاو ةزمح ًابصن ةكئالملا ديدشتلا عم نينونب [8] كيما لان ام ال يفو -

 ءاتلا مضب «لّرَتَت ام نيعلاب هل زومرملا وهو صفحو نيشلاب امهل زومرملا امهو

 الو «ةكئالملا لر ام ةكئالملا عفرو اهحتفب نوقابلا أرقو ةبعش عفرلاب ةكئالملا#

 .ءاتلل يزبلا ديدشت ىفخي

 4 م 8 خر 8. 2 ت و

 الدأ فذحلا اَمَو ايمرح ةزسكاو ن Ck هشت نوت ےل ˆ و 3

 ةددشم اهرسكب ريثك نباو ةففخم نونلا رسكب عفان أرق [0] # نورس م

 ةءارق يف فذحلا نأ يأ :ًالوأ فذحلا امو :ىنعمو «ةففخم اهحتفب نوقابلا أرقو

 يه يتلا ةيناثلا يف يه لب لعفلا عفر ةمالع يه يتلا ىلوألا نونلا يف نكي مل عفان

 .ةياقولل

 2 ميرور عا رە مر 4 مفر
 وح نقار ِنوُنلا ركب هو اوفو نوطنقي ُهْعَم طَْقَيَو -4

 ةيقيبطتلا مولعلا ةعماج .ةيمالسإلا تاساردلا مسن 3 ءرصن ىسوم دمحم روتكدلا تايبألا هذه حرش 69

 .(ًاقباس)

 تاءارقلا لقان انه دارملاو «لماح عمج :المح 9

Yé 



 ورمع يبأل نونلا رسكب ك ءاج ثيح ["1 :مورلا] وطنم طق روطنق #و ]0[ 4 لنفي # _

 حتفب نوقابلا أرقو ءءارلاب هل زومرملا وهو يئاسكلاو ءاحلاب هل زومرملا وهو يرصبلا

 . (اوطنق) وحن يضاملا نم نونلا حتف ف يف فالخ الو ءاهيف نونلا

 ماو للا و 2 3

 لَ هشتحص كوم امس يج دن توبكنعلا ينو فخ ٌمُهوُحْنُمَو 6

 فيفختب نيشلاب امهل زومرملا مهو ىئاسكلاو ةزمح أرق (0.] 4 اإ -

 ءاهلبق نونلا حتف عم ميجلا ديدشتب نوقابلا أرقو «نونلا نوكسو ةمومضملا ميجلا

 هل زومرملا وهو ريثك نباو ةبحصب مهل زومرملا مهو يئاسكلاو ةرمحو ةيعش أرقو

 أرقو «نونلا نوكسو ميجلا فيفختب [۳۳ :توبكنعلا] € َكَْمَأَو كوجتم اًنِإ 8 لادلاب

 .نونلا حتفو ميجلا ديدشتب مهريغ

 2 - 85 و 4 7 رص -_ 2 ت

 القغاف يسنإ مث ينأو يباب ْعَم داعو فص لّمتلاو اهب انردق ٦

 اهددشو داصلاب هل زومرملا وهو ةيعش اهففخ [۷ : لمنلاو °1[ ا ر »

 انأ نا ۍراکع ئت چ » : يهو ةروسلا يف ةفاضإلا تاءاي ركذب تيبلا متخ مث نوقابلا

 اهحتف ]7١[ #نإ أب يد وته ءورمع وبأو ريثك نباو عفان اهحتف ]٤۹[ محتل َروُفَعْل

 .ورمع وبأو ريثك نباو عفان اهحتف [۸۹] مدل انَأ و «هدحو عفان

 ال ال ال

Yo 



 يروه يو رج

RAD 
 لخنلا ةروس

 م ص

 َالَهلَم ِرْمّهلا يف ُفْلُخلا َياَكَرُش يِنَو ٌمِماَع َنوُعْدَي ٌمَص نون ُتُِْيو ١-

 نوقابلا أرقو داصلاب هل زومرملا وهو ةبعش نينونب أرق [111 4. . . كل تبي # - 0 مه

 . ءايلاب
 . ءاتلاب نوقابلا أرقو مصاع ءايلاب أرق ]۲١[ وعدي تيلو ل -

6 
 اهتءارق يف ء ءاهلاب هل زومرملا وهو يزبلا نع فلتخا [۲۷] * تى كرش نبأ # ۔

 «ءارقلا نم هريغك زمهلا تابثإ حجارلاو ‹فيعض وهو زمهلا فذحب اهتءارق هنع ىورف

 زمهلاب فلخلا ياكرش يفو) :هلوقب فيعضلا هجولا اذه ىلإ مظانلا راشأ دقو

 . (الهله

 ًالصُو َةَرْيَحِل ْمُهاَفَوَتْيًاَعَم عفان َنوُلا ريكي مهيف لبق نمو “۲

 مل مظنلا نألو ؛اهحتفب هريغ أرقو نونلا رسكب عفان أرق [۲۷] مف تب وقف 3

 . (نوقاشت) ةملك ىلإ ةراشإ (مهيف لبق نمو) لاق هركذي نأ هفعسي

 أرقو هدحو ةزمح امهأرق [۳۲ :18] نيعضوملا يف ءايلاب کی موت نیل -

 ك ف ش ك امس
 الك يف ٌرخالاو ًاَعْرَش اًوَرَت بطاخو ةو مضب يِدْهَي ًالياك امس ٣

 مهل زومرملا مهو ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق [۳۷14 لي نم ىهي ال هَل نق -

 أرقو ءاهدعب فلأو لادلا حتفو ءايلا مضب فاكلاب هل زومرملا وهو رماع نب راو (امسب)

 أرق [4۸] ءى نم ذَا َقَلَح ام لإ أوَرَيْمْلَوَأ # لادلا رسكو ءايلا يئاسكلاو ةزمحو مصاع ر مدع 000

 اوري ملأ ل ريخألا عضوملا امأ بيغلا ءايب امهريغ أرقو «باطخلا ءاتب يئاسكلاو ةزمح

 ءايب امهريغ أرقو «باطخلا ءاتب رماع نباو ةزمح اهأرق دقف [4]۷۹ برص ٍرْيَطلآ ىلإ

 .بيغلا
© 



١ 

 البق لبق ٌّيرْصَبلل ُتَنَّوُم لا اْوَيَفَتَي اَضأ ريكا َنوطِرْفُم ارو - 6 4)ت و

 .اهحتفب نوقابلا أرقو فلألاب هل زومرملا وهو عفان ءارلا رسكب [1۲] «َنوطرْفُم - 

 ريكذتلا ءايب هريغ أرقو ثينأتلا ءاتب يرصبلا ورمع وبأ أرق ]٤۸[ «ٌمُهَلِطاَّيََنَي # -

 .البقت لبق :هلوقب (نوطرفم) لبق (اؤيفتت) عوقو ىلإ مظانلا راشأ دقو

 7 باحص مح

 آللَعُم نودي بطاح ةّبعشل  اَعَم وُمكيقشن مص باحص َقَحَو ٥
 3 عا مس

 «صفخو (قح) ب امهل زومرملا امهو ورمع وبأو ريثك نبا أرق [17] ركي ل -
 نينمؤملا ةروس يفو عضوملا اذه يف (باحصب) مهل زومرملا مهو يئاسكلاو ةزمحو

 . نيعضوملا يف اهحتفب مهريغ أرقو «نونلا مضب 3

 «بيغلا ءايب هريغ أرقو «باطخلا ءاتب ةبعش أرق ]7١1[ ¢ تروُدَسْحص هلأ ةمعنبفأ # -

 يف باطخلاب هتءارق ًاهجومو ًاللعم ةبعش نوك لاح يأ :ًاللعم :مظانلا لوق ىنعمو

 . عضوملا اذه

 د ن د
 س ر سا ق ر . كے ر e نك سو ەر

 الون هيعاد نوثلا نيذلا نيز حنو عاد ةناكشإ ومكنعطظ دلعطو سك

TY ا 

 ًالَمَوُم ًانوث ُنشاَّفَتلا ئَوَر ُهْشَعَو ءاي ٌسَفْخَألا صمت ُهْنَعَو تكلم ۷
 3 ہور عدلا مر

 مهل زومرملا مهو يئاسكلاو ةزمحو مصاعو رماع نبا أرق [40] (مكيَعظ موي # -

 .اهحتفب مهريغ أرقو «نيعلا ناكسإب لاذلاب

 لادلاب امهل زومرملا امهو مصاعو ريثك نبا نونلاب أرق [45] € َتَِرْجَتَلَو # -

 هنع هاور نونلاب هجوو شفخألا هنع هاور ءايلاب هجو ناهجو هيف ناوكذ نبالو ناونلاو
 ريغ «فعضلا وهو لهولا نم ًالهؤم :هلوقب نونلا هجو مظانلا فعض دقو «شاقنلا

 هل أرقيف ناوكذ نبا نع نيهجولا «رشنلا» هباتك ىف ححص يرزجلا نبا مامإلا نأ

 .امهب

 .ريدغلا وهو ةاضأ عمج :ىضأ )١(

YY 
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 sS مكر سم ص اك اول ع هوك عسب 5 ٠
 اللخُد ٍلمثلا حم ٍقْيِض يف ٌرَسكيَو مهل اونتف اورسکاو اوُمَض ماشلا ئوس ۸

 مضب نوقابلا أرقو ءاتلاو ءافلا حتفب رماع نبا أرق ]1٠١[ #أوُنِْف ام دعب ْنِم # -
 . ءاتلا رسكو ءافلا

 رسكب ريثك نبا أرق [۷۰ :لمنلا] قص ىف نكت الو # ء[۱۲۷) نبض يف كلت اَلَو 9-
 .امهيف اهحتفب هريغ أرقو «لادلاب هل زومرملا وهو نيعضوملا يف داضلا

 ال ال ال

۲۸ 



 ءارسإلا ةروس

 عوج يا 2 و و کو ىلع 2
 الدع دملاو زسمهلا مضو وار ن ون َءوُسُيل الخ بيغ اوذختيو ١-

 ُّش امس

 ًالَدرَمَش ثسكاو ُهْدُدُما علب ادم مشب ١ ٌهاَقلُيواَمَس 1

 0 ع ل د

 92 م هو تي وِ 0 قل ع. ol Fo ره ےب
 التعا ىلع نونو اؤفك اند حتفب اهلك فا انو ددش مهلك نسعَو 3

 اهأرقو ءءاحلاب هل زومرملا وهو ءايلاب ورمع وبأ اهأرق [۲] أودت الأ # -
 . ءاتلاب نوقابلا

 هريغ أرقو (وار) نم ءارلاب هل زومرملا وهو نونلاب يئاسكلا أرق [۷] أوتتسيل # -

 وهو صفح مهو يقب نم أرقو « ةبعشو ةزمحو رماع نبا مهو ةزمهلا حتفو ءايلاب

 (امس) ب مهل زومرملا مهو ورمع وبأو ريثك نباو عفانو (الَدُع) نم نيعلاب هل زومرملا

 : (اوُئْسَيِل) ةمومضملا ةزمهلا دعب عمجلا واوو ءايلاب

 (ىفك) نم فاكلاب هل زومرملا وهو ءايلا مضب رماع نبا أرق [17] «اًروُشنَم هلق # -

 .ماللا ناكسإو فاقلاو ءابلا حتفب نوقابلا أرقو ماللا حتف هنم مزليو فاقلا ديدشتو

 نم نيشلاب امهل زومرملا امهو دملاب يئاسكلاو ةزمح أرق [18] نلبي امِإ # -

 مرد دملا عابشإ كلذ نم مزليو نونلا رسكو نيغلا دعب فلأ تابثإب يأ (الدرمش)

 يف فالخ الو «ةددشم نونلا حتفو فلألا فذحو رصقلاب نوقابلا أرقو «نينكاسلل

 .نيتءارقلا لك ىلع نونلا ديدشت

 نيونت الب ءافلا حتفب [17] فاقحألا يفو ]٦۷[ ءايبنألا يفو انه ]۲١[ يأ -
 أرقو (أؤفك اند) نم فاكلاو لادلاب امهل زومرملا هو رصأع ن نباو ريثك نبا نهيف

 .نيونتلا فذح امهريغ ةءارق نوكتف «ءافلا نيونتب (التعا الع) نم

 ًالّمَجو َّدَمو يّكَملا ةّكَرَجو وص أطخ ِكيِرْحَلاَو حتفلابو ٤

۹ 



 ءاطلا حتفو ءاخلا رسكب ريثك نبا أرق ]۳١[ 4 رك اًنظِخ ناك هَل نل -

 أرقو «ميملاب هل زومرملا وهو دم ريغ نم ءاطلاو ءاخلا حتفب ناوكذ نبا أرقو «ةدودمم

 عاش ش ِ
 الع ٍدَش شک ساطشقلاب يفر اًمضو دوهش ٌفرْسُي يف ٌبطاَخو 6

 زومرملا امهو باطخلا ءاتب يئاسكلاو ةزمح أرق [] «ّلْثَمْلا ف فرَسُم الق 9" -

 .بيغلا ءايب امهريغ أرقو «نيشلاب امهل
 ص مرج ر

 نيعلاب هل زومرملا وهو صفح أرق [YAY] ءارعشلا يفو [0] نياطَسقْلأ وَ -

 مضب امهريغ ةءارق نوكتف فاقلا رسكب نيشلاب امهل زومرملا امهو يئاسكلاو ةرمحو

 .فاقلا

 د

 ًالَمَكُمًاركذ ني دونت الو زكذو ِهِئاَمَو مُمْضَأ هرْمَه رمه يف ًةَكّيَسَو ٦

 مهو يئاسكلاو ة ةزمحو مصاعو رماع نيا أرق [A^] 4 كير دنع ميس ناک _

 نوقابلا أرقو «نيونت الب ةمومضم ءاهبو ةزمهلا مضب (ًاركذ) نم لاذلاب مهل زومرملا

 . (ُةَْيُس) ةنونم ةبوصنم ثينأت ءاهبو ةزمهلا حتفب

 ف ش
 الصف َالَّضُم رُكذَي ِناقزَفلا يفو ًءاَفش اوُركذَيل ْمُمْضاو ٍناتْرفلا ّعَم ففَحَو ۷

 ن د ع سش قح

 الر ِناَّشل | يفو راد ْنَع َنوُلوُقَي ةؤافش ىح سکعلاب میرم يفَو ۸

 3 ش ح ع ل امس
 UA كنه دل يسم و 5 و ه < عفرو وا ر

 المع كلجر ناكسِإ اورِسكاو افش ىّمح نع حسي ثنأ هلفك امس -۹

 ةزمح أرق ]٠١[ ناقرفلا يف اذكو [41] 4 اکیلا نالا اده ىف فص دقوا -

 امهريغ أرقو فاكلا مضو فيفختلاب (ءافش) نم نيشلاب امهل زومرملا امهو يئاسكلاو

 .امهديدشتو لاذلا حتفب
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 (الّصف) نم ءافلاب هل زومرملا وهو ةزمح أرق ]1۲ :ناقرفلا] هڳ رڪ نأ دارا نمل #

 امهل زومرملا امهو ورمع وبأو ريثك نبا أرق 117 :ميرم] نسال رڌي الو - 
 « نیتددشم فاكلاو لاذلا حتفب نيشلاب امهل زومرملا امهو يئاسكلاو ةزمحو قحب

 .اهفيفختو فاكلا مضو لاذلا نوكسب مصاعو رماع نباو عفان أرقو

 ةءارق نوكتف ةبيغلا ءايب ريثك نباو صفح أرق ]٤١[ *َنوُلوقي امك لاء ءهعم ناك ول لف - 

 . باطخلا ءاتب امهريغ

 يف فالخلا اذه ةصالخو باطخلا ءاتب يئاسكلاو ةزمح أرق ]٤١[ 4 نووي مَع -

 ةزمح نأو «نيعضوملا يف بيغلا ءايب نآرقي ريثك نباو ًاصفح نأ :نيعضوملا

 ةيعشو رماع نباو ورمع ابأو ًاعفان نأو نيعضوملا يف باطخلا ءاتب نآرقي يئاسكلاو

 .يناثلا يف بيغلا ءايبو لوألا يف باطخلا ءاتب نوؤرقي
 3 8 5 3 مه 2م 4 معو ل ممول ل( خس

 «ءاتلاب صفح و يئاسكلاو هرمحو ورمع وبا أرق [:] 4 عبَسلا توسل هل حسن 9 -

 . ءايلاب نوقابلا ًارقو

 .اهناكسإب نوقابلا أرقو ميجلا رسكب هدحو صفح أرق [14] «تكلجََو كب 3 -

 قح

 كبها مع < ه2 ااو 1 9 ه سد وع وع 45 تي ام م. ئه
 السري لسي نانئاو مكقرشيف مكديعيو هلون قح فسيسخيو ٠

P7 &لسيف ... مُكَديِعِي نأ ... مڪي لس وأ... کپ فسح نأ# ما يعم ص و چ 32 مس تے ےب 2  

 أرقو «ورمع وأو ريثك نبا ةسمخلا يف نونلاب أرق ]۸1-1 ©. . . مُكَقِرعَِ . . مک
 .ةسمخلا لاعفألا هذه ىف ءايلاب نوقابلا

 f 7 ِ ص امس 0 : :

 الم ُهّرْمَه أعم ْنَخَأ یان فص امس هرصقو ٍنوكُس ْعَم ختفاف كفالخ ١

 رسكب صفحو يئاسكلاو ةزمحو رماع نبا أرق 3 # َكَفَلِج تتوب ال » _-

 نوكسو ءاخلا حتفب نوقابلا ًارقو «مظانلا هب ظفل امك اهدعب فلأو ماللا حتفو ءاخلا
 ا

 زمهلاب هبناجب ءانو ناوكذ نبا أرقو [87] ءيا اتو آل فلألا فذح يأ رصقلاو ماللا

۳١ 



 ةزمهلاو نونلا حتفب نوقابلا أرقو [51] تلصف يف اذكو ءاجو عاف نزو ىلع فلألا دعب

 . اعف نزو ىلع

 ل مع ت

 لَو هكيرختب ًافشك ىدت معو ثبات َلُمْفَتَك ئلوألا يف َرَجَقُت ١

 2 ل
 الكشُم فلخلاب سيل نكس موُرلا يفو لف ءاّرعشلا َعَم صفح لبس يفو ١٠

 لوألا عضوملا يف فيفختلاب يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرق [401 ل رجفت ىح # -

 .اهديدشتو ميجلا رسكو ءافلا حتفو ءاتلا مضب نوقابلا أرقو

 هتءارق يف ءارقلا نيب فالخ الف [41] © َرْهْنأْلا رَ يناثلا عضوملا امأ

 .ديدشتلاب

 أرقو نيسلا حتفب مصاعو رماع نباو عفان أرق 7 امس اَنَيلَع َتْمَعَر امك *

 عضومو ٩ : :ابس] 4 اسلا ىم اک مع ذم وأ » صفح أرقو ءاهناكسإب نوقابلا

 نبا أرقو «ناكسإلاب نوقابلاو حتفلاب [AY] © امسا نم ( امسك انام اع مسام » ءارعشلا

 نوقابلا أرقو « نيسلا نيكستب [4 :مورلا] امسك ا معو # هنع فلخب ماشهو ناوكذ

 .ماشه يهجو دحأ وهو اهحتفب

 7 ر د ك

 ولجا يير يف ُءايلاو ًاضر َتْمِلَع ات َّمُضو َراَد فيك ىلوألا لاق قو 15

 أرقو يضاملا ظفلب (لاق) ريثك نباو رماع نبا أرق [ة*] * یر َناَحبْس لك -

 .رمألا ظفلب (لق) امهريغ
 ءاي ركذ مث اهحتتفب هريغ أرقو ءءاتلا مضب يئاسكلا أرق ]°1[ 4 َتَملَع ذل -

 رمع وبأو عفان اهحتف )٠١٠٠١[ 4 اد یر َةَمْحَي © يهو ةروسلا هذه يف ةدحاو ةفاضإ

 .نوقابلا اهنكسأو

TY 



 الب اوي يف نوا فيَ ىلع قيل طق دوف صفح تكسو دا
 ت ر ر چ م مار هش 9 ر سويس ها سا ل 50

 الصوم تكَس ال نوقابلاو نار لب م الو اندقرمو قار نم نون يفَو ۲

 ءىدتبي مث (اجوع) ظفل ىلع ةفيفخ ةتكس صفح تكسي ]١-۲[ 4ًَ ر وعو
 ص قة وس 5 4 .٠

 «ِقار ْنَم 3 :هلوق نم نونلا ىلع ثلاثلاو [5؟ : سي3 * ًائِرَقَرَم نم # ىلع كلذكو (ًاميق)
 ےس ل

 ال نوقابلا ٠٤[ :نيففطملا] نار لب لك * :هلوق يف لب مال ىلع عبارلاو «[77 :ةمايقلا]

 .نار ءار يف لب مالو «قار ءار يف نم نون

 ىلتما ةَبْعُش ْنَع ٍناَرْسَك ِهِدْمَب نيو  ُهَمِشُم نكن ّمَّضلا يف ِهِنْذَل نمو ٣
 ١ 8 4 و o 1 4 اع 40

 الت ولضأ ىلع اهلا يف مُهلكو وريغل مض مث نكّسو مضو ٤

 ءاهلاو نونلا رسكو مضلا اهمامشإ عم لاهلا ناكسإب ةبعش أرق [۳] 4ُةْنْدَل نم -

 ىلع اهلصي ريثك نباو نونلا نوكسو لادلا مضب نوقابلا ًارقو «ةيظفل ءايب اهتلصو
 .ةيدم واوب هتدعاق

 الص ٌرومْحتك يماشلل ُرَورزَتو ١ ٌهَّمَع رشكلا ّمَم حتفاقفزم لقو ٥ 53002 2 NN dl < e“ ص ع م سكك ؟ هكو 0 "كس
 ر

 ىمرح ت
 سا يم 2 ت 0 11 3 2 58 .٠ .٠

 ًالقث ماللا يف تمام مُهيمرحو 2 ثيباث يالا يف ُفيِفخَتلا ٌرَواَرَتَو 5

 رسكب نوقابلا أرقو «ءافلا رسكو ميملا حتفب رماع نباو عفان أرق [17] كافر ل -

 .فاقلا حتفو ميملا

 ةزمحو مصاعو ٌرَمْحَت نزو ىلع ُدَوْرَت رماع نبا أرق [17] © ُرَورَت تعلط اًذِإ -

 .اهدعب فلأو يازلا ديدشتب نوقابلا أرقو ءاهدعب فلأو يازلا فيفختب ىئاسكلاو

 نوقابلا أرقو ماللا ديدشتب ريثك نباو عفان أرق [18] 4اَكعُي ْمُهْنِم َتْنِلِمَلَو # -

 .ةروسكم اهفيفختب

 انت



 25 هک م ف ص و

 ًالَصأَت رلك نيقاَبلا نمت ٍهيِفَو هول وفص يف ناكشإلا ٌمُكِقْرَوِب ۷

 نوقابلا أرقو «ءارلا ناكسإب ورمع وبأو ةبعشو ةزمح أرق 11 4 گرو » -

 . ءارلا رسكب

5 

 ٍش

 المك ٍمْرَجلاِب وهو ٌباطِح كرشو اقش ٍةَتاَم نم نيول كفو ۸
 ًارقو (ةئام) يف نيونت ريغب يئاسكلاو ةزمح أرق ]۲١[ * تيس ٍةَنأم بَل

 .اهيف نيونتلاب نوقابلا

 عم (كرشي) يف باطخلا ءاتب رماع نبا أرق ]۲١[ «اَدَحَأ ءويكَح يف كرش الو - 

 .فاكلا عفرو بيغلا ءايب هريغ أرقو «فاكلا مزج

 د يفو 41

 ميملاو ءاثلا حتفب مصاع أرق 14۲4 رمي ًطيِمُلَوالو 01474 رش مل تاو # -

 يف ميملاو ءاثلا مضب نوقابلا ًارقو «ءاثلا مضو ميملا ناكسإب ورمع وبأ أرقو ءامهيف

 . نيعضوملا

 َح
 "لإ || 8 اك 31 1 ت 2« 2 و . مخ 8 o و 2 و ۹ od 05 و

 fz يش ل لاو 5 7 ر f 7 ' هنأ رب th ر

 ل ُْث

 . ول هَل َدُمَك الل لْصَولا يِفو تبا مك انهن اربح ميم غدو 5

 دارفإلاب نوقابلا أرقو ةينثتلاب رماع نباو ريثك نباو عفان أرق ]۳١[ ابق اَهْنُم # -
 .اهحتف دارفإلا ةءارق نمو ءاهلا مض ةينثتلا ةءارق نم مزليو

 دعب يتلا فلألا يهو ًالصو انكل فلأ تابثإب «هللا وه انكل» رماع نبا أرقو -

 .ًافقو اهتابثإ يف ءارقلا نيب فالخ الو ءاهفذحب نوقابلا أرقو ءنونلا

 2 نك
 1 0 ش ر عرس ے۴ ب و

 ًالَوأَت ٌديِعَس ٌرْبَح ِهِهْفَر ىلع  ُهْوَج ّقَحلا فو فاش ْنَكَت رکو ١

 . ءاتلاب نوقابلا أرقو «يئاسكلاو ةزمح ءايلاب أرق [4] 4ُةَتفَمَل كت ملو -

TE 



 E لل ص سس رب مع عم

 ًارقو فاقلا رج عفرب يئاسكلاو ورمع وبأ أرق [:41] © ّيحآ هي ةيلولا كياته ل -

 .اهرجب نوقابلا

 رف ف ن

 ًالَمي فت اَهَحْنَف ىلاَو رسن ايو ىتف نصت ٌمضلا نوکش ًابقُعو ١-

 ًالَّصَف ُةَرْمَح ُنوُتلا ُلوُقَي َمْوَيَو مهيفرب لاَبجلاو تأ ٍنوُثلا يفو ۳

 .اهمضب نوقابلا أرقو «فاقلا نوكسب ةزمحو مصاع أرق [44] 4اَبَقَعٌرْيَخَو - 

 ةمومضملا ءاتلاب ورمع وبأو رماع نباو ريثك نبا أرق [52] 4 لاب ريس موو # -

 ةددشم ءايلا رسكو نونلاب نوقابلا أرقو «عفرلاب لابجلاو «هلعاف مسي مل ام ىلع

 ش .ةبوصنم لابجلاو
 م عمم دس »

 .ءايلاب نوقابلا أرقو ةزمح نونلاب أرق [55] *لوقي موو 9# -

 عر € كم كيسا و
 الّوع ماللا يف ٌرْسكلاو مصاع يوس هِلْهأ كلهمو اوّمض مهكلهمل 15

 [44] 4 يِلْمَأ لهم اتش ام ل :لمنلا يفو ]٠۹[ (اًد وم مهلهل الجو # -

 مضب نوقابلا أرقو «ماللا رسكو ميملا حتفب صفح أرقو «ماللاو ميملا حتفب ةبعش أرق
 .ماللا حتفو ميملا

 34 2 r .ء < هو نسي 0. ىلا 0 2 ۰ 0 هَ ےس

 الصَو حتفلا يف هللا هيلع هعَمَو مهصفحل مص هيناَسشنا رشك اهو 6

 صفح أرق ٠١[ :حتفلا] هَ هَ دهلع امي فأ نمو 8 ٦۳(۰ الإ ُهَنَسَأ امو > -

 .اهرسكب نوقابلا ًارقو «نيعضوملا يف ءاهلا مضب

 ف ر
 ا ر ور e 4 %0 2 و سا وحك

 الصف ِهيِواَر عفّرلاب اهلهأ لقو ةع رشكلاو مضلا حتف قرغتل 5

 مال عفرو ءارلا حتف عم ةحوتفم ءايلاب يئاسكلاو ةزمح أرق [71] «اَهّلْهَأ َقِرْعْتِل ام - ٠

 .اهلهأ مال بصنو ءارلا رسكو اهمضو باطخلا ءاتب نوقابلا ًارقو .اهلهأ

 ىلإ ُهُبِحاَص فح ينل نونو )اَمَس َةَيِكاَر ءاي ئففَحو دمو ١

ro 



r 9حج هر  
 الح مد َءاَحلا ريكاو ففف تذدخت  ًاقِداَص ٍلاّدلا َةَّمَص ميْشأو نسو 6

 فيفختو يازلا دعب فلأب ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق [74] 4 كر افت # -

 . فلأ ريغ نم ءايلا ديدشتب نوقابلا أرقو « ءايلا

 نونلا فيفختب ةبعشو «نونلا فيفختو لادلا مضب عفان أرق 6751 نل نم -

 .نونلا ديدشتو لادلا مضب نوقابلا ارقو ءاهناكسإ دعب مضلا لادلا مامشإو

 فلأ الب ءاتلا فيفختب (تذختل) ورمع وبأو ريثك نبا أرق [۷۷] «ِهَبَلَع تذل -

 .ءاخلا حتفو ءاتلا ديدشتو لصو ةزمهب نوقابلا أ رقو «ءاخلا رسكو اهلبق لصو

 ظا دك
 ًاللظ هيناك ِكلُملا تختو قؤونو انّه لدي ٍفيِفْخَّتلاِب دعب نمو 8

 أرق [8؟ :ملقلا] «اَكِّيب نأ 9و [0 :ميرحتلا] 4دب نأ ظو [۸۱] «اَمُهَلِدَيب نأ »

 . فيفختلاو ناكسإلاب نوقابلا أرقو ؛ةثالثلا يف لادلا ديدشتو ءابلا حتفب ورمع وبأو عفان

 هحص د ا

 الك ُهُثتَبْحَُص ٌدَملاِب ٍةَبِاَحَو  ُارِكاَذ ِةَنآلَّتلا يف ْفقَح عاف ٠ 7

 باحص

 الّبقاو ٌمفّرلا بصناو نوف ُءارَج  ٌمُهباَحصو وُمُهْنَع ءاي ٍرْمَهلا يِفَو 0١

 ةزمحو مصاعو رماع نبا أرق ]۲ ء۸4[ 4 ايس أ م » »]°۸[ # اس أ » 8

 لصوب نوقابلا أرقو «ةثالكلا عضاوملا يف ءاتلا نوكسو اهحتفو ةزمهلا عطقي يئاسكلاو

 . ةددشم ءاتلا حتفو ةزمهلا

 ريغ نم زمهلاب صفحو ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق [8] ةَ يع ف# -
 .ةحوتفم ءاي ةزمهلا لادبإو ءاحلا دعب فلأب نوقابلا أرقو فلأ

 أرقو نيونتو ءازج بصنب صفحو يئاسكلاو ةزمح أرق ] یس رج م - 

 .نيونت ريغ نم اهعفرب نوقابلا
 قح باحص

 ی سس 7
 الغ دش َنيِساّيو ٌحوَتْفَم ٌمضلا يت فح ٌباَحص ُاَدُس نيكشلا وع ىلع -

 نورك



 «نيسلا حتفب [4] )و : ىلاعت هلوق صفحو يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأو

 | 3 همس چ ےس 2 رس رس ارس ت 5 ۰ 2
 اس نوک ر ماتت !یاعت هلوق يا کاو ةزمحو صفح ارد

 شش ن
 و - يي 02 5 2 < هع هاب يس مشغل ے عمر

 الكش ُرسشكلاو مضلا نوهقفي يو ارصان لكلا زمها جوجام جوجايو كفر

 أرق [97 :ءايبنألا] < جوج مو وجاي تحف اد یخ و ]۹٤[ * جوجأَمو بوجي نل -

 . امهيف زمه الب نوقابلا أرقو نيعضوملا يف زمهلاب مصاع

 ًارقو فاقلا رسكو ءايلا مضب يئاسكلاو ةزمح أرق [9] 4 َنوُهَفعي َتوُداكَي ال -

 ل س
 اُم ُهل ُجْرَحَف نسكعاو امش ًاجاَرَخ هَدُمو َنينِمْؤُملاو اهب كرو 4

 أرق ۷١[ :نونمؤملا]  رْيَح كير جرف ارس مهلت مآ و [94] 4 اًميرَح كل لع ا ۔

 أرقو ءامهيف فلأ الب ءارلا نوكسب نوقابلا أرقو اهدعب فلأو ءارلا حتفب يئاسكلاو ةزمح

 .فلألاو حتفلاب نوقابلا أرقو فلأ ريغ نم ناكسإلاب (ريخ كبر جارخف) رماع نبا

 د

 الملا ةَبْعَش ْنَع َنْيَقْدَّصلا يِنمَّضلاَعَم 2 اوُنَكَسَو البلد زهظأ يَّكَمَو ٠

 قح ك

dd1١  

 ًالولا رسكا لبقو ينوُثئا ًامذر ئَدل انكم رمو ُهاَمَض ُهَّقَح
 م

 هو مص خش :
 ٍدْبُم َءايلا اًمهيف ًاَدباو رك الو هفلخب فص اشف يناثلاو ةّبغشل ۷

 ًالصؤممو ًاءْذَب َّدَّملاو اَمهِيطَقب اًمهيف ُرْيَملاو لصَولا َرْمَه لبق ذرو -۸

 نونب نوقابلا أرقو «راهظإلا ىلع نيتفيفخ نينونب ريثك نبا أرق [40] «يَكَماَم ا
 لادلاو داصلا مصب ورمع وبأو رماع ن نباو ريثك نبا (نيفدصلا) ماغدإلا ی اع ةددشم

 .امهحتفب نوقابلاو داصلا مض عم لادلا ناكسإب ةبعشو

TY 



 رسك عم ةنكاس ةزمهب ةبعش أرق [41] عناء لاق و [905-41] نتا يو ادر -

 ءادتبالاو ٌالصو يناثلا يف ماللا دعب ةنكاس ةزمهبو ءالصو لوألا يف اهلبق نيونتلا

 ىف ةئكاس ءاي ةملكلا ءاف ىه ىتلا ةزمهلا لادبإو «لصولا ةزمه رسكب ذئنيح

 اهدمو ةزمهلا عطق ًاضيأ هيف ةبعش نع يورو ‹طقف ىناثلا ىف ةزمح هقفاوو «نيتملكلا

 .امهيف نيقابلاك نيلاحلا ىف

 ش 2 صا ا

 الرأى فاش ٌريِكذتلا دفنت نأو اوُدَّدش ةّرُمَحل اوعاطسا امف َءاطو 8

 َدلَبْجُت ُتاَناَضُملا َءاَش ْنِإ لبق امو عَبْرَأب ىبَرو ينوُد ىعَم تالت م٠

 «اوعاطتسا اهلصأو ءاطلا ديدشتب ةزمح أرق ]¥4[ 4 ةورهظب نأ أوعلطسا امف# -

 فيفخت ىلع ءارقلا قفتا دقف [۹۷1 اً مل اوعطكسا امو 8 امأ ءءاطلا ىف ءاتلا تمغداف

 . لوألا ىف ءاطلا فيفختب نوقابلا أرقو «هئاط

 ءايب نوقابلا أرقو ريكذتلا ءايب ىئاسكلاو ةزمح أرق ]٠١۹[ ىر ثك دقن نأ # -

 . ثينأتلا

 : عست يهف فهكلا ةروس يف ةفاضإلا تاءاي امأ

 #7 مدل © سال ماس رس نر ىلا

EEادم نر ظ 01501 «نأ ر یف 8 ۳۸۱ «اَذحأ قرب ۷ €  

 اهحتف [1] لأ اس نإ ِفُدِحَتَس# ءورمع وبأو ريثك نباو عفان عبرألا هذه حتف 3
 ر چ 7

 # َءالَوَأ فود ن # «هدحو صفح اهحتف ٦۷1 ۰۷۲ ۷١[ # اَ ىم «هدحو عفان

 .ورمع وبأو عفان اهحتف 3

 َءاآَسْنِإ فدِحَتَس# :ىلاعت هلوق ءاش نإ لبق امو :هلوقب دارأو .

 ال ال ال
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 ميرم ةروس

cc 7ش 0 0 ر  

 الّمَحم اهجو عاش انقلخ تقلخ لقو اضر ٌولح مزجلاب ٹری افرحو أ

 عا ش
 GC Imo uA ك سار م روە وو لے سس يا <

aiالع اذش اًيِثِج عم ايلص اتع لقو اًمهنع ةّرشك ايب مضو  

 عفرب نوقابلا أرقو «يئاسكلاو ورمع وبأ امهيف مزجلاب [1] 4لاَ ْنِم تربو نثري ا -

 .امهيف ءاثلا

 امك فلأو نونب «كانقلخ دقو» ىئاسكلاو ةزمح أرق [4] لبق نم كلتفلح دقو # -

 .ةمومضم ءاتب #كتقلخ دقو نوقابلا أرقو مظنلا يف اهب ظفل

 ةزمح أرق [01] 4 ینو لو [۷۰] 4ِ لو [14] 4انچ لو [1404] كايِتِع
 نإف ® کيو 8 ظفل الإ صفح كلذكو «ةعبرألا تاملكلا هذه لئاوأ رسكب ىئاسكلاو

 .نهيف مضلاب نوقابلا أرقو «همض دق ًاصفح

 ص

 ف
 7 هع اق 58 م2 و

 ك ن
 يع ب و ه< تيسر ل ا ر وو , 5 عه

 الك دن بصن قحلا لق عضر يفو مهصفح رشكلاو فيفختلاو مضلابو ۵

 لدب ءايلاب هنع فلخب نولاقو شروو ورمع وبأ أرق [14] 4 ِكَل ّبهَأِل -

 .نولاقل يناثلا هجولا وهو «ةزمهلاب نوقابلا ًارقو «ةزمهلا

 صفحو ةزمح امهو نيعلاو ءافلاب امهل زومرملا أرق [۲۳] ايس ثنو

 .اهرسكب نيقابلا ةءارق نوكتف «نونلا حتفب

۳4 



 أرقو ءاتلا رجو ميملا رسكب صفحو يئاسكلاو ةزمحو عفان أرق [Y4] 4 منحت نم ©

 . ءاتلا بصنو ميملا حتفب نوقابلا

 أرقو نيسلا فيفختو فاقلا رسكو ءاتلا مضب صفح أرق [10] ُ«ِكِيَلَع طِقش ل

 مهنأ ريغ كلذ لثم نوقابلا أرقو «نيسلا فيفختو فاقلاو ءاتلا حتفب (طَقاَست) ةزمح

 .اهعفرب نوقابلا أرقو «ماللا حتفب مصاعو رماع نبا أرق [4] «ّقَحْلا لوق ©

 د
2 4 
 ٣ هو 7 2 2 0

 الضو َنينوُم ثُم اَم اإ بلخب اورَيْخأَو كاد هللا نأو ر_ْسكَو ٦

 أرقو «يئاسكلاو ةزمحو مصاعو رماع نبا فلألا رسكب أرق 3 ىر هلا نل #

 ۰ . فلآلا حتفب نوقابلا

 هنع ىورف (ٌتِماَماَذِوأ ل ىف ناوكذ نبا نع نولقانلا فلتخا [] «ٌتِم اَماَنَوَأ »
 نيتزمهب اهتءارق مهضعب هنع ىورو ءرابخإلا ىلع ةروسكم ةدحاو ةزمهب اهتءارق مهضعب

 ماهفتسالا ىلع نيتزمهب نوقابلاو «ماهفتسالا ىلع ةروسكم ةيناثلاو ةحوتفم ىلوألا

 .هكرتو امهنيب لصفلا فلأ لاخدإو اهليهستو ةيناثلا قيقحت يف هلصأ ىلع لكو

 ب د ر

 ًالُم اطساَب ًامغدُم لدا ائر اتت هّمَضباماَّقَم ضر ًافيفَخ ىجتتو ۷

 .نونلا نوكسو ميجلا فيفختب يئاسكلا أرق [۷۲] أومن نيل يس مثل

 .اهحتفب هريغ ةءارق نوكتف «ميملا مضب ريثك نبا أرق [714َماَقَمرْيَح ِنيَفبرَمْلا نأ

 ءايلا يف اهماغدإو ًءاي ةزمهلا لادبإب ناوكذ نباو نولاق أرق [74] « يرو اكن »
 .ةزمهلا قيقحتب نوقابلا أرقو ءاهدعب

 -. 3 ت

 ىح س

 و ا ا ف ا ا ا
 الو ةقَحافش حون يفو ًءافش ننکسو ممصا ٍِفْرخُرلاو اهب ادلوو ۸

 نأ ۰۲۹۱7 کاکو نال ۰۸۸1 € ٥5 ُنَمَيأ َدَعَعأ اولا ۷۷1 اوو م و ن هل
 2 ارق 1١[ :حون] دوو ملام ۰۲۸۱ :فرخزلا] 4دو یال نك نإ ط ۰۲۹۲1 او دخ

 لاخلا



 ىلع ورمع وبأو ريثك نبا امهعباتو «ماللا نوكسو واولا مضب يئاسكلاو ةرمح

 يف حتفلاب نوقابلا أرقو «حتفلابف عضاوملا ةيقب امأ ءطقف حون يف يذلا فرحلا

 .اهلك عضاوملا

 >2 2 2 چ 0 o ر م ١ - سس 1 10

 القثا ريغ اورسكا نرطفتي اطَو اضر ی ذاکی ىروشلا ينو اهيفو -

 ص ح ك ص ف ج
 الو ُهوْمَص الح ئروّشلا يفو لامك  اًفَص يف ّجَح ٌنِكاَس نون ِءاتلا يفو ٠-

 أرقو «ءايلاب يئاسكلاو عفان أرق [0] ىروشلا يفو [40] # ُتَومَّسلَأ داكحت ل

 . ءاتلاب نوقابلا

 ءايلا دعب ةحوتفم ءاتب صفحو يئاسكلاو ريثك نباو عفان أرق ]۹١[ «َنْرَّطَفَتي ل

 نونب نوقابلاو «ىروشلا عضوم يف ةزمحو رماع نبا مهقفاو «ةددشم ءاطلا حتفو

 .امهيف ةففخم ءاطلا رسكو ةنكاس

 العلا اًهَتاَناَضُم يناتآو يرو  اَمُهَالِك ينإو يل َلَمْجاو َيِئاَرَو ١

 :ىه تس ةروسلا هذه ىف تدرو ىتلا ةفاضإلا تاءاي

 رع ع ع ےس ر 5 م اے مصر رس

 ]٤۷[. 4ٌمَِإ ير # 1٠١ 4 َةَياَء ل لكجأ 8 .10] 4 ِتئاَكحَو یورو نم
 وبأو نايمرحلا اهحتف ]٤١[ «ُفاَمَأ نإ ]1١[. «دوعأ نإ 8 ءورمع وبأو عفان اهحتف

 .نوقابلا اهحتفو ةزمح اهنكسا ]۳١[ «َبنكَلا نلتاء # ءورمع

 ال ال ال

۳٤١ 
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 هط ةروس

 الح ًامِئاَد اَنأ يئِإ اوحنّتْفاو اَمَم  اوثكما هلأ اه َرْسَك ْمُمْضاَف َةَرَمَحِل ١- ۶ 4 5 o 2 2 7 هل .

 يف ريمضلا ءاه مضب ةزمح أرق [14] صصقلا يف هلثمو 1٠١1 4اَوْتْكَمآ هله َلاَمَم»

 .نيعضوملا يف اهرسكب هريغ أرقو ءٌالصو (هلهأل)

 .اهرسكب امهريغ أرقو «فلألا حتفب ورمع وبأو ريثك نبا أرق [1؟] كيران 9

 ف د
r o >00 ا و 314 م. ر و ص 2 ت  

 القو راف كاترتخا كرتا ىفو اكد ىوط تاَعزاتلاو اهب نونو ۴

 ةزمحو مصاعو رماع نبا أرق ]1١[ تاعزانلا يفو ]۱١[ ىّوط سّدَقُمْلأ داواي #

 .نيونت ريغب مهريغ أرقو «نيونتلاب يئاسكلاو

 ءاتلا لدب ءارلا دعب فلأو نونو (اَنَأو) نون ديدشتب ةزمح أرق [11 «َكّيرتْأ انو"
 . (كانرتخا) يف ةمومضملا

 ًارقيف (هب ددشا) ةزمه عطقب رماع نبا أرق 01-181 * یز ءوي ددا 2 ین

 . ءادتبا اهنومضيو اهلصوب نوقابلا أرقو «ءادتباو ًالصو تبثت ةحوتفم عطق ةزمهب

 .اهحتفب نوقابلا أرقو «ةزمهلا مضب رماع نبا أرق [۳۲] 4هكِرْمَأَو »

 ك ن ف ُْث
 م 2 .٠ 8 0 سا ساس 2 of سور و2 ےس

 آلك دن يف ئوس ْمُمضاو یو ًاداَهب  ِنکاسو حت َدْمَب ْرُصْقا ٍفْوْخُرلا عم 4
 tf“ د . . هو بنو ا و ° 7و عر

 الصات ٍلوصالا يِف يفوقو لامم ىدش يفو هينو مهيِتاَب ريكيو كه

 ةزمحو مصاع أرق ]٠١[ فرخزلا يفو ]٠۴[ 4 اًمهَم سأل مك َلَمَج ىلا
 ءاهلا دعب فلألاب نوقابلا أرقو ءءاهلا دعب فلأ نودب :يأ ءرصقلاب ىئاسكلاو

 .ةروسكملا ميملاو ةحوتفملا

EY 



 ةلامإ نم عناملاو ۳١[ :ةمايقلا] « ىدْس إل كلذكو .صفح ىوس نويفوكلا فقولا

 .فقولاب لوزي يذلا نيونتلا وه لصولا ةلاحو (ىوس)

 ابل
 د

 2 A ماحص ت 2 02
 الد هَملاَع نإ اولاق ف يفختو مبا : 8 کو 1 هذ 5

 د
 لوح يملا حتفاو لص اوُمَمْجاَ َنَد ةو حح ٍناذَم يف نيَو -۷

 .ءاحلا رسكو ءايلا مضب صفحو يئاسكلاو ةزمح أرق 3 4 ادعي جس ۔

 .ءاحلاو ءايلا حتفب مهريغ أرقو

 امهريغ أرقو «نونلا نوكسب صفحو ريثك نبا أرق [۳1 ( ِناَنَه نإ اَوْلاَق»
 ةءارق يف فلألا ناكم (ناذه) يف ةنكاسلا ءايلاب ورمع وبأ أرقو «ةحوتفم اهديدشتب

 . اهفیفختب هريغ أرقو «(ناذه) نون ديدشتب ريثك نبا أرقو «هریغ

 فلألابو (نإ) نون فيفختب أرق اصفح نأ : تاءارق نم ةيآلا هذه يف ام لصاحو

 (ناذه) يف فلألابو (نإ) نون فيفختب أرق ريثك نبا نأو «نونلا فيفخت عم (ناذه) يف

 فيفخت عم (نيذه) يف ءايلابو (نإ) نون ديدشتب أرقي ورمع ابأ نأو «هنون ديدشت عم
 .هنون فيفخت عم ناذه يف فلألابو (نإ) نون ديدشتب نوؤرقي نيقابلا نأو «هنون

 ًءادتباو ًالصو ةحوتفم ميمو ةلوصوم فلأب ورمع وبأ أرق 1 4 ةديكح م

 .ةروسكم ميمو ةحوتفم عطق ةزمهب نوقابلا أرقو

9 

 و 7 و

 البف ليي ىنثأ خم َمْرَجلا عت نأ ْفَّقلتو امش رخس رحاس لو ۸

 ءاحلا ناكسإو نيسلا رسكب (رحس ديك) يئاسكلاو ةزمح أرق [14] حس دك 9

 .ءاحلا رسكو اهدعب فلأو نيسلا حتفب نوقابلا أرقو «فلأ الب

 نكسأو ءاهمزجب نوقابلا أرقو «ءافلا عفرب ناوكذ نبا أرق [15] اعتصام فقل إل

 يزبلا ددشو «فاقلا ديدشتو ماللا حتفب نوقابلا أرقو «فاقلا ففخو ماللا صفح

 . ءاتلا

Er 



 ق

 ءايب نوقابلا أرقو «ثينأتلا ءاتب هيلإ (ليخت) ناوكذ نبا أرق ٠١1] 4 ِهّيلِإ لي

 .ريكذتلا

 الصف ٍمْرَجلاو ٍرْضقلاب فح ال م مکرر اَم ْمُكئْدَعاَو گنجو ۹

 ةزمح أرق يأ [۸۱] 4مكتفْور ام ِتاَبيْط نمل «[۸۰] 4 فتْعَوَو دردم نم تا دق »

 ريغ نم ملكتملا ءاتب #مكتقزر امو #مكتدعاوو مكودع نم مكتيجنأ# يئاسكلاو
 .نهيف اهدعب فلأو ةحوتفم ةمظعلا نونب نوقابلا أرقو «ةثالثلا يف فلأ

 نوقابلا أرقو ءافلا مزج عم ءاخلا دعي فلأ نودب ةزمح أرقو [۷۷] هود تحال »

 .ءافلا عفرو فلألاب

 ر

 ًاللَحُم ىفاَو هنَع للحب مآل يفو ًاضر هرشك يف ٌمضلا ليف اخو ١

 (لحيف) يف ءاحلا مضب يئاسكلا أرق * هيلع للم نمو «[۸۱] « کل لج ل

 مأ) نم ءاحلا رسك يف فالخ الو ءامهرسكب نوقابلا أرقو «ماللا مضب لِيَ نَّمَو

 .لوزنلا ال بوجولا هب دارملا نأل ؛(لحي نأ متدرأ

 ن 1
 س و

 القنثم َالَّقَتُم ئِيْكاو مص اَنلَمَحو ئه يلوأ اوځتفاو اقش مص اتكلم يفو ۱١-

 2 س ىمرح ع ك

 ًالخ ةفلخت مآاللا رشكبو ًاذش اوُرصْي هَ ٌبطاَخو يمزح دنع امك ۲

 2د

 العلا ٍدَلَو ئوس ْنَع ْحَتْا كص يفو 2 ُهُّمَض خشب ءاي عمو كارد ۳

 مصاعو عفانو «ميملا مضب (انكلمب) يئاسكلاو ةزمح أرق [۸۷] 4 اكلمي ل

 .اهرسكب نوقابلا أرقو ءاهحتفب

 رسكو ءاحلا مضب ريثك نباو عفانو صفحو رماع نبا أرق [۸۷] ارو اتل ل

 .ةففخم ميملاو ءاحلا حتفب نوقابلا أرقو «ةددشم ميملا
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 . ةبيغلا ءايب نوقابلا أرقو «باطخلا ءاتب ىئاسكلاو ةزمح [91] هب أوربي #
 ٤ 22 راع 3

 .اهحتفب نوقابلا أرقو «ماللا رسكب ريثك نباو ورمع وبأ أرقو [471] (مفلخت نأ »

 ًاينبم ءافلا مضو ةحوتفم ةمظعلا نونب ورمع وبأ أرق 11١11 © ٌروُصلأ يف حمب موب

 .لوعفملل ًاينبم ءافلا حتفو ةيتحتلا ءايلاب نوقابلا أرقو «لعافلل

 1 ص ٍ 5 1 ٍ ٍ ٍ

 ًالُملا ةَوْفَص هرشك يف ال كّنأو فَي آلف مزجاو ٌيكملل رصقلابو 85

 أرقو ءافلا مزج عم ءاخلا دعب فلأ الب ريثك نبا أرق [1151 «امأظ ُفاَحي دف
 .ءاقلا عفرو فلألاب نوقابلا

 .اهحتفب نوقابلا أرقو كنأ ةزمه رسكب عفانو ةبعش أرق [114] «اًؤَمظَناَل َكَنََو»

 7 2< تم 7 و e مر 7 00
 اليخ يخآ يلعل ظفج يلوأ نع ثّدس نوم مهتاي اضر فص ىضرت مضلابو 6

 الجنا يسار يَِنِإ يفت نيَع يت  ٌْرَشَحًَاَعَم ينإًأَعَم ي رکذو 5

 .اهحتفب نوقابلا أرقو ءاتلا مضب يئاسكلاو ةبعش أرق [101 ىر كع ل

 أرقو «ثينأتلا ءاتب (مهتأت ملوأ) ورمع وبأو عفانو صفح أرق 3 مات ملو

 . ريكذتلا ءايب نوقابلا

 :ةرشع ثالث ةروسلا هذه ىف ةفاضإلا تاعءاي

 ءكا14-15] 4ّنإ نإ كركي ء۳۱۳۰ دف 27ج ىنك» 101 4کیا٤ »
 .[۱۰] ارات تنها نإ ظ ء[14] 4نا انآ ىلإ ء۲۲ € ريو »8 «[18] «اهف لو

 و يري فل 411-145 بهذا 9: ییفتل ل 051 نبع لع ۰۲۱۲1 کرا نل
 هم رص

 .]101 4 معأ ترشح مل ل 1 «نِإ ار الع » ء[ 151-1 اهدا ت
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 ًالَصَو ِهِيِراَد واو آل ملَوَأ لقو الع اًمرخآو دهس ْنَع لاق َلَقَو دا

 لق# نوقابلا أرقو رابخإلاب صفحو يئاسكلاو ةزمح أرق [4] 4 ُمَلَمَي ىر لاق
 [11] یَا ن َيَرَلَق ال صفح أرقو ءرمألا ىلع ماللا نوكسو فاقلا مضب (يبر
 .ماللا نوكسو فاقلا مضب نوقابلا أرقو ءامهنيب فلأو ماللاو فاقلا حتفب

 نيذلا ري ملأ «ةزمهلا دعب واولا فذحب ريثك نبا أرق [0] «اورفك نيل رب رلوأ

 . اهتابثإب هريغ ارقو «اورفك

 الكُو عفرلاب مّصلاو يِبَّصْخَيلا ىوس  َهَبْيَع رشكلاو ٌمَّضلا ُحْنَق ٌعِمْسُنَو ١-

 ا
 هر 0

 1 e .٠  33س ے۹ هے م 01 4
 ٣ المكا عضّرلاب نامقل عَم لاقثمو مراد موُرلاو لمنلا ىف هب لاقَو

2 

 واس ص

 ميم بصنو ميملا رسكو اهمضو ءاتلاب رماع نبا أرق [؛] 4 مصل عمي الو »

 . (ٌهَّصلا) ميم مضو «ميملا حتفو ةحوتفملا بيغلا ءايب نوقابلا أرقو «#مصلا#

 أرقو «ةتسلا ةءارقك ٠١[ :مورلاو ۸٠ :لمنلا] 4 مدل صل عش الو ريثك نبا أرقو

 بصنو ميملا رسكو ةمومضملا ءاتلاب رماع نبا ةءارقك مورلاو لمنلا يف ريثك نبا ريغ

 . (ٌمصلا) ميم

 أرق 1١[ :نامقل] بح لاقي كت نإ اإ ۷ 4 س لاني تاك نلرو

 . نيتروسلا يف اهبصنب هريغ أرقو «ماللا عفرب عفان

 ت ٤ 2
۰ 

 ص ر

 الك ْنَع ثنأو ٰیفاص مُكنِصخُيِل ةتونو وار مضلا رشكب ر ًاذاذج ٤

 .اهمضب نوقابلا أرقو «ميجلا رسكب يئاسكلا أرق [08] كاَداَدِجْمُهَلَعَجَف#
 ءاتب رماع نباو صفح أرقو «نونلاب ةبعش أرق [160] 4 مكسب ْنَم مكَِصْحْنِلل 1 8 رو س 7 در .

 .ريكذتلا ءايب نوقابلا أرقو «ثينأتلا

۳٦ 



 ص ك ةيحص
 4 هس "رشي 0.0 هر سوار رە o س ص رر

 الص يذك لقثو فِذحلا يجننو مرحو ةَّبْحَص رضقلاو رشكلا نيب نُكَسَو ٥

 رسک نيب ءارلا نوكسي يئاسكلاو ةزمحو ةبعش أرق ]°4[ 4 َةَّيرَق ل لع ماركو ل

 توبشس يأ ءارلا دمو ءاحلا حتف نيب ءارلا حتفب نوقابلا ًارقو فلآ الب ميملاو ءاحلا

 .اهدعب فلألا

 ةيناثلا نونلا فذحب ةبعشو رماع نبا أرق [۸۸] € تنّوُمْلا ىش للذكر »

 . ميجلا فيفختو نونلا تابثإب نوقابلا أرقو يلا ديدشتو ةنكاسلا

1 

"0 

 ا ص ٍِش 32

 التُجُم َيِداَبِع ينإ ينم يعم اهفاضُمو ًاذُش ْنَع َمجا بتُكللو 2

 فاكلا مضب صفحو يئاسكلاو ةزمح أرق ]٠٤[ 4 ڪلا لجل يک »

 دارفإلا ىلع اهدعب فلو ءاتلا حتفو فاكلا رسكب نوقابلا أرقو «عمجلا ىلع ءاتلاو

 : يه ةعبرأ ةروسلا هذه يف ةفاضإلا تاءاي

 ءورمع وبأو عفان اهحتف [] 4 هلإ تْوِإ © 0 صفح اهحتف [Y4] 4 ىم نم

 .هدحو ةزمح امهنكسأ ]٠٠١[ رخل سسلا ىراکع 3 01871 * صل نسم
2ٍ 2 
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 جحلا ةروس

 2 3 د 9 #0 3 رش 0 5 2

 الح هذيج مك ماللا رشكب عطقیل كرحمو افش ىَّركَس اعم یراکش ١-

 2 3 رفن ت ر عم و 2 هرپ و 2 و

 الج ٌرغفن مهيزي ئوس اوضقيل هلاوفوطيل ٍناوكذ نبااوفويل ۲

 (ىركسب مه امو ىركس) يناسكلاو ةزمح أرق ۲۲1 (یرگشپ مشا و يرككشم ©

 فاكلا حتفو نيسلا مضب ذب امهريغ أرقو «اهدعب فلأ نود فاكلا ناكسإو نيسلا حتفب

 0 لل 4 9 يارب مظانلا ظفل دكر ادعي ار

 مهعباتو امهيف ماللا رسكب شروو ورمع وبأو رماع نبا أرق [؟4] «ًأوُضقِيَل مث »

 .ناكسإلاب امهيف نوقابلا أرقو طقف (اوضقيل) يف ماللا رسك ىلع لبنق

 ًالَخَنَت صفح ُرْيَغ ًءَوَس عفَرَو  ةَفلأ ُمظن ًاَوَلْؤل بصنا رطاَق ْعَمَو -“

 ًالشلش نيّسلا يف رشكلاب ًاكَْم اَعَم ْلُقو ُهَلْثِم عفان ْنَع ُهُفَطْخَتَم م و

 رطاف نم هلثمو ةيناثلا ةزمهلا بصنب مصاعو عفان أرق [۲۳] 4 اَولُؤلَو يهد نم »
 نوكتف «نآرقلا عيمج يف ةيناثلا ففخو ولؤللا نم ىلوالا ةزمهلا كرتب ةبعش أرقو 3

 . نيعضوملا يف ةيناثلا ةزمهلا ضفخب ب نيقابلا ةءارق

 ريغ أرقو ءاهمضب نوقابلاو ًءاوس بصنب صفح أرق [15] « هيف تكلا ٌءاَوَس

 «ةزمهلا عفرب [؟١١ :ةيثاجلا ] € ره اوس #» باحص مهو صفحو يئاسكلاو ةزمح

 .اهبصنب باحص مهو نوقابلا أرقو

 نوقابلا أرقو امهيف رسكلاب ناوكذ نبا أرق [15] © افَوْطَيْلَو . . . وويل ل
 .(َوُجوْيلو) نم ءافلا ددشو واولا ةبعش حتفو «ناكسإلاب
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 ءاخلا نوكسب نوقابلا أرقو «(ةَمَطَحَتف) ديدشتلاب عفان أرق [1] 4 ُرْيَطلأ ةفطحتف 9

 .ءاطلا فيفختو

 ا وچ ےک ےس ل آ
 ةزمح أرق [1۷] 4 هوسات ْمُّه اکسنم المجال 0141 4 اکل اًكَسَم اتلعج د

 .اهحتفب نوقابلاو نيسلا رسكب يئاسكلاو

 قح
 ىلتعا َنِذَأ يف ُموُمْضَملاو ُعِفاَدُي ٌنِكاَس ِهْيَحْنَف نيب ٌقحح ُعَقْدَيِو 1

 د | : مع و وح ل

 الد ْذِإ فخ ْتَمَّدُم هلع مَع ن ولتاقُي ات يف ځتفلاو اوظِفَح مَعَ ۷

 لادلا نوكسو ءايلا حتفب (عفذي) ورمع وبأو ريثك نبا أرق [۳۸] يتلا كيو )

 .لادلا

 فلألا حتفب يئاسكلاو ة هرمحو رماع غ نباو ريثك نبا أرق [1] 4# ولقب ذلل نو #

 نوقابلا أرقو صفحو عفانو رماع نبا (نولتاقُي) نم ءاتلا حتفو ءاهمضب نوقابلاو

 .اهرسكب
 .اهديدشتب نوقابلا أرقو لادلا فيفختب ريثك نباو عفان أرق [40] «ٌعِيَوَص تمول

 ءافلا نوكسو لادلا حتفب نوقابلا أرقو (ٌعاَقد) فلألاب عفان أرق ]٠١[ 4مُفَداَلْوَلَو ل

 . فلآ الب

 د شش
9 

 اللم عبا ُبْبَعلا هيف َنوُدْعَي اَهّمَضَو ءا اكلها ٌيرْصَب صو ۸

 «ةمومضملا ءاتلاب هدحو يرصبلا ورمع وبأ أرق دريم يق ¥

 .اهدعب فلأو ةحوتفم نونب هريغ أرقو

 (نودعي) يف بيغلا ءايب يئاسكلاو ة ةزمح أرق [sv] ترشا وس هس يكد

 حم ا

 المن ميجلا ىفو م آلب قَح س يزجاَعم اَهْعَم نافْرَح ْؤَبَس يفو ہ۹
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 .ديدشتلاب ورمع وبأو ريثك نبا أرق 18.51 أبس يفو 1511 * ٌنيرجلمم اتیا ف $

 . ةثالثلا عضاوملا يف ميجلا فيفختو نيعلا دعب فلألا تابثإب نوقابلا أرقو

a 
OSهر  aو مسا  eم ےس ےس 7 7  

 ًالَّمَج يب ُءاَيلاو ٍةَّبْعْش وس اوُبلَع َنوَعْدَي ناّمقل ْعَم ُكَوآلاَو ك١

 ونود نم وديا ناو !* نامقل يفو c[1Y] 4لا وه« هنود نم روغ تام کاو

 «نيعضوملا يف بيغلا ءايب هزمحو يئاسكلاو صفحو ورمع وبأ أرق YT] 1 4 ٌلطلا

 (لوألاو) :هلوقب لوألا عضوملا ديقو «نيتروسلا يف باطخلا ءاتب مهريغ أرقو

 نود ني تروغدت تيذلأ كرإ # :هلوق وهو ةروسلا سفن يف يناثلا عضوملا نع ًازارتحا
 ی7 2~

 . باطخلا ءاتب هتءارق ىلع ءارقلا ةعبسلا ى قفتا دقف [۷۳] ابا ابذ أوقلخي نل هللا

 ماشهو صفحو عفان اهحتف [۲] * ت تينباط یت ةدحاو ةفاضإ ] ءاي اهيف

 ال ال ال

۳0٠ 



 یھ ویچ
 یی ورا وو د

 نونمؤملا ةروس

 ك د 0
 صح 9 3و ص م 2 هس 14 2

 ًالص ىِذك ًامظعو فاش مهتالص ایراد لاس يفو ذو ْمهِتاَناَمأ دا

 د یح
 o كيب ر م 9 و وە وم يت, ها هوو هسا سل

Aiاللد ًءانيس حوتفَملاو ثب هقح مضلا ٍرسكاو ممضاو مظعلا عم  

 .[۳۲] جراعملا يفو «[14] «مهتيتتألا ره نذل 0

 ىلع ماللا دعب واولا فذحب يئاسكلاو ةزمح أرق [4] * ْعِصْولَص لع ریه نزلا »

 . عمجلا ىلع ماللا دعب واولا تابثإب نوقابلا أرقو ءديحوتلا

 نيعلا حن حتفب ةبعشو رماع نبا أرق ]:١[ 4 رولا انوسكف امنظِع ةعضملا اقل ل

 اهدعب فلأو ءاظلا حتفو نيعلا رسكب نوقابلا أرقو امهيف دارفإلا ىلع ءاظلا نيكستو

 . عمجلا ىلع
 عا ل ر

 أرقو ءءابلا رسكو ءاتلا مضب ريثك نباو ورمع وبأ أرق 5 [۲۰] * نه

 .ءابلا مضو ءاتلا حتفب امهريغ

 أرقو «نيسلا حتفب يئاسكلاو ةزمحو مصاعو رماع نبا أرق ١1[ انيس روط#

 .اهرسكب نوقابلا

 ی
 ًالولا ريكاو ُهَقَح هقح ًارثت نّوتو ٍةَبْعش رع الزم م تنو حضو 5و

 هريغ أرقو «يازلا رسكو ميملا حتفب هدحو ةبعش أرق [15] «اَلَفُم لِ بر لهو »

 . يازلا حتفو ميملا مضب
 ًاضوع فلألاب نافقيو نيونتلاب ورمع وبأو ريثك نبا أرق 3 ت نلمس م »

 .نيونتلا كرتب امهريغ أرقو «نيونتلا نع

۳01 



f a rsنوقابلا ارقو ةزمهلا رسكب يئاسكلاو ةرمحو مصاع ارق [۲] # رکا وزله َّنِإَو # - ج 1 - 3  

 . ةحوتفم نونلا ديدشتب هريغ ةءارق نوكتف رماع نبا اهففخو نونلا نكسأو «اهحتفب

 ءاتلا حتفب نوقابلا أرقو ميجلا رسكو ءاتلا مضب عفان أرق [17] #تورجهت ارملس # -

 كَ 07 65ه 2 سس وك >2 ر و - رس ٤ 0 3 ا

 العلا دلو نع رجلا عفر ِءاهلا يفَو اهفذح نيّريخالا هلل مال يفَو ٥

 نأ لف هل تولوقيس # ةيآ يفو ء1۸۷1 € بوق الفأ لك هر تولوق
 يف ةلالجلا ظفل يف ءاهلا رج عفرو رجلا مال فذحب ورمع وبأ أرق [۸4] * تورك
 نيعضوملا يف هريغ أرقو «ةحوتفم ةزمهب ةلالجلا ظفلب ءادتبالا نوكيو «نيعضوملا

 الفأ لف وِ نولو ا عضوم امأ ءةلالجلا ظفل يف ءاهلا رجو امهيف رجلا مال تابئإب

 . ةلالجلا ظفل ءاه رجو رجلا مال تابثإب هتءارق نم فالخ الف 1۸١1 ورك

 س رغ ع
 الشاش ةكّرحَو ُدُدْماو اتوقش ځ فو رفن ْنَع عْفرلا ضفخ ملاعو -5

 ضفخب رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو صفح أرق ]۹١[ «ِةَدهّملاَو بيلا مللع ©

 .اهعفرب نوقابلا ًارقو «ميملا

 فاقلا دعب فلأو نيشلا حتفب يئاسكلاو ةزمح أرق ]1١[ «اًتوفش اسلم تبلغانر ل

 .فاقلا نوكسو نيشلا رسكب نوقابلا أرقو ةحوتفملا

 را شا
 ًالّمكأو ًءاَفِش ئئطغأ هّمَص ئىلع امداصبو اهب ًاَيرخش لرشکو ا“

 ور لس جس

 يئاسكلاو ةزمح أرق [7] ]نرخ مهدت # نص يفو ]1١١[ ارس مومتدختاف »

 .امهيف نيسلا رسكب نوقابلا أرقو نيسلا مضب عفانو

 ص ص

 ًالُمْكاو ميجلا رسكاو حسف ٌمضلا يف ن وُعَجْرُتو تفيِرَش رسک مآ يفو ۸
 ر

 رو سا

 .اهحتفب نوقابلاو «ةزمهلا رسكب يئاسكلاو ةزمح أرق [11114نوُرَِمْلا مه مهنأ ©

YoY 



  xsوک ت ےک . 007

 .ميجلا حتفو ءاتلا مضب امهريغ أرقو

 2 كو ما . شش رور رش 2 2 ± 2 ت

 اللع يلعل ءاًياهبوافش هدعبو كش نود لق مك لاق ينو -۹

 e I د ےس سر

 (متشبل مك لق) يئاسكلاو ةزمحو ريثك نبا أرق ]۱١١[ « ٍضرألا يف متبل مك لق 9

 . (متثبل مك لاق) نوقابلا أرقو
 نوقابلا أرقو ءرمألا ظفلب (ْنُق) يئاسكلاو ةزمح أرقو ]1١14[ 4 َرْشْمَل نإ رف ©

 . (لاق) ىضاملا ظفلب

 مصاع اهنكسأ 6٠٠١1 (اًحيّصلَمَعأ لعل » ةدحاو ةفاضإ ءاي اهيف : ةفاضإلا تاءاي

 .نوقابلا اهحتفو يئاسكلاو ةزمحو

 ال ال ال

or 



 یں ے9 رج

 ې ی۲ ورد و ےگ رونلا ةروس

 2 ا 00 . يح

 الأ عَبْرأو ىكملا هكر ةفأرو ليقئاتض نو قَحَو ١

 ۱ باحص

 ًالخذأ ُرْسَكلاو فيِفْخَّتلا بضع نأ ر بخألا ُةَسِماَح صقفحلا ُدْيَغَو ٌباَحص -؟

 0 ش 1
 الك ُهَبِحَص بضتلاب يلوأ ريو | ٌمِئاَش دهشي رجلا دعب عفْرَيو ٣

 . اهفيفختب مهريغ أرقو ءءارلا ليقثتب ءورمع وبأو ريثك نبا أرق [1] #اهتضرفو # -

 ةءارق نوكتف «حتفلاب (ةفأر) ةزمه كيرحتب ريثك نبا أرق [۲ 6ةف دخت الو #ئ

 .ناكسإلاب نيقابلا

 يئاسكلاو ة هزمحو صفح أرق لوألا عضوملا 13{ 4 تد عا ريحا ةداهشف # -

 . هبصن ىلع مهقافتال يناثلا نع ًازارتحا لوألاب هديقو اهبصنب نوقابلا أرقو «نيعلا عفرب

 يف فالخ الو ءءاتلا عفرب ًاصفح الإ مهلك ءارقلا أرق [4] 4َبَصَعَنَأ ة سيلا # -

 . ىلوألا (ةسماخلاو) عفر

 ديدشتب نوقابلاو «ةلالجلا ءاه عفرو (َبضَع) داض رسكو (نأ) فيفختب عفان أرق

 نوقابلا أرقو «ريكذتلا ءايب (دهشي موي) يئاسكلاو ةزمح أرق ]۲١[ دَ موي -

 . ثينأتلا ءاتب
 8-0 = عا a عم 4 ر

 ارقو «ءارلا بصنب رماع نباو [ةيعش] ركب وبا أرق [؟118 ةيرإلا يلؤأ ريغ © -

 .اهرجب نوقابلا

 ةبححص ر €
 ت ظر 8 هب

 الخ هَ ع زمهلاو هدم ىفو اضر ةّجْح ُهَمَض زسكا ٌصردَو ٤

 9-5 نشا ص و 7 ص ك
 2 س ت ےس ق 85 ا

 ًالّعفت ٌقَحو ًاعرش فص ثنّوم لا دقويو فص اذك الا حتف حسي 5



 امهريغ ةءارق نوكتف لادلا رسكب يئاسكلاو ورمع وبأ أرق ]۳١[ 4 رد ر # - عع لل و رو ےس

 مضب نوقابلا أرقو ءاهدعب ةزمهو ءارلا دمو لادلا مصب ةزمحو ةبعش أرقو ءاهمضب

 .زمه الو دم ريغ نم ءايلا ديدشتو لادلا

 رقو لوعفملل ءانبلا ىلع ءابلا حتفب ةبعشو رماع نبا أرق ]11 ف م ا حبس -

 . لعافلل ءاتبلا

 واوو ةمومضم ثينأت ءاتب يئاسكلاو ةزمحو ةبعش أرقو ]۳١[ © رجس نم دقو # -

 «ريكذتلا ءايب اوؤرق مهنأ الإ كلذك صفحو رماع ن نباو عفان أرقو «لادلا عفرو «ةنكاس

 . فاقلا ديدشتو لادلاو واولا حتفو ةحوتفم ةيقوف ءاتب ورمع وبأو ريثك نبا أرقو

 الَصْوَأَو راد رج ٍتاملظ ئَدل ْمُهْعْفَرَو باس يّرَبلا نّوناّمو -5 ًّ 092 - ئ 17 85 ر ر 2

 أرقو (تاملظ) رجو (ٌباحس) نيونت كرتب يزبلا أرق [ ١14 صنم ساكن _

 . (تاملظ) عفرو (ٌباحس) نيونتب نوقابلا أرقو «(تاملظ) رجو (تاحس) نيوئتب لبنق

 د ص

 الد ُهَبِحاَص ُتفخلا لدبي ينو اقِداَص رکا عم ُةْمْحُص دا َفلْخَيْسا امك ۷

 .امهحتفب هريغ أرقو «ماللا رسكو ءاتلا مضب ةبعش أرق [2014كلحتَس تلحس ناامڪ #

 نوكس كلذ نم مزليو لادلا فيفختب ريثك نباو ةبعش أرق [هه] ب

 ةيحص

 الدْبَأ تلق ْنِإ بْضَتلا َلْبَق فئَوألو 22 ثفقَو ِةَبْحُص م ئوس فرا َثآلَث يناثو ۸

 عفرب ةبعشو يئاسكلاو ةزمح ريغ أرق يناثلا عضوملا [08] € كل ٍتروَع تت ال -

 لوألا بصن يف فالخ الو «بصنلاب ةبعشو يئاسكلاو ةزمح أرقو (ثالث) نم ءاثلا

 الدب هتردق نإ يأ بصنلا لبق فقو الو :هلوقب هيلإ راشأ دقو [058] ترم تلت ل وهو

 فقولا زوجيف تاروع ثالث تاقوأ اوقتا يأ :رمضم لعفب ًابوصنم هتردق اذإ امأ

 . نسح هلبق ام ىلع فقولا عفرلا ةءارق ىلعو

oo 



 ناقرفلا ةروس

 ص

 المك ٍهيِفاَص لد عْفَرِب ْلَمْجَيو اَمْمْرَجو عاش نوُنلا اهنم ُلُكَأَيَو ١
 35 د

 تر ص و ى 4 ري < - 7 0.

 المع َنوُعيِطَتْسَت ْبِطاَحَو ماش ن ون لوقيف الع راد اي رشختو ٣

 .ءايلاب امهريغ أرقو نونلاب ىئاسكلاو ةزمح أرق [۸] «اكهْنيزُكأَي ل -

 ةءارق نوكتف ماللا عفرب رماع نباو ةبعشو ريثك نبا أرق ]٠١[ اوصف كل لعضو » -

 .ماللا مزجب مهريغ

 نونب امهريغ أرقو «بيغلا ءايب صفحو ريثك نبا أرق [17] # ْمُهَرَشْحَي موو -
 . ةمظعلا

 نبا ةءارق نوكتف ءءايلاب هريغ أرقو «نونلاب رماع نبا أرق [171 4 ن٤ لوفي - 

 .بيغلا ءايب هريغ أرقو «باطخلا ءاتب صفح أرق ]١19[ #تروُفيِطَتْمَش اَمَف # -

 و د

 اللحد ْبَصْنُي عوْفْرَملا ةكيالَم لاو فخو غقزاو َنوُثلا هذ لرو ٣

 ماللا عفرو ىلوألا نونلا دعب ةنكاس نون ةدايزب ريثك نبا أرق ]۲١[ 4 لو # -

 ديدشتو ةيناثلا نونلا فذحبب هريغ أرقو «(ةكئالملا) ىف ءاعلا بصنو «يازلا فيفختو

 . (ةكئالملا) ءات عفرو «ماللا حتفو يازلا

. 

 ع

 س 42
 الو اج اوعمجاو فاش مايو زاغ فاق ْعَم ني لا 0 : 2 5 2 مس a ر ت 8 هَ 0 2. 9 5

 أرق [44] اار منع رأل قك ىب * ق يفو ۲۲1 © محلا اسلا قق موو -

 .اهديدشتب مهريغ أرقو نيشلا فيفختب يئاسكلاو ةزمحو مصاعو ورمع وبأ

 ءاتب امهريغ ةءارق نوكتف «بيغلا ءايب ىئاسكلاو ةزمح أرق [#101 انرمأَت امل -

 ا . باطخلا



0 

 نم ءارلاو نيسلا مضب (ًاجْرْس) يئاسكلاو ةزمح أرق ]11[ # اجي ابف لعجو -

 ىلع اهدعب فلأو ءارلا حتفو نيسلا رسكب امهريغ ةءارق نوكتف «عمجلا ىلع فلأ ريغ

 .دارفإلا

 ص ك ت مع

Glos $ ۹17 7 ل سو  o.“الص ىذذك مْرَج عفر دلخيو فعاضي قث مص ٌرشكلاو مَع ممصا اورقي ملو ٥ 4 1 م ٌٍ 9  

 مصاع أرقو «ءاتلا رسكو ءايلا مضب رماع نباو عفان أرق ]٦۷[ أرَ ملو # -

 حتفب ورمع وبأو ريثك نبا :امهو نوقابلا أرقو ءءاتلا مضو ءايلا حتفب يئاسكلاو ةزمحو

 .ءاتلا رسكو ءايلا

 ءاف عفرب ةبعشو رماع نبا أرق 115] 4 داو مديل موي باّدصلا هل فعلي # -
 4 و

 : ةيحص 000 ح
 a 8 هرت و مرج ساس ° ہو م0 يار

 القنم كرو ةهممضاف ن دو ةّبخص ظفح اَنَتاٌَرَد دحوو دك

 ةبحص
 0 x لقا ثر ب تلا 1 1 “5 غانا هم :

 الصنا بلقلا ثروت تيلو ول مكو ينتيلو يمؤق ٌءايلاو ةّبحص ئوس ۷
 4 A ص ب رس 04

 فذحبب يئاسكلاو ةزمحو ةبعشو ورمع وبأ أرق [7] « ييعأ ةف انيكيرْدَو -

 .عمجلا ىلع فلألا تابثإب مهريغ أرقو «ديحوتلا ىلع ءايلا دعب فلألا

 ماللا كيرحتو ءايلا مضب ةبعشو يئاسكلاو ةزمح ريغ أرق [vo] 4 ترقبو - 

 ماللا نوكسو ءايلا حتفب ةبعشو يئاسكلاو ةزمح ةءارق نوكتف فاقلا ديدشتو حتفلاب

 . فاقلا فيفختو
 وف َّنإ 8 ءهدحو ورمع وبأ اهحتف [۲۷] * ُتْدَحَتَأ سبي :ةفاضإلا تاءاي منت ےس

 .يربلاو ورمع وبأو عفان اهحتف [01 «اوذختأ 1 1 م د <

 تلعف ينتيل ايو اذك تلعف ينأ ول ناسنإلا لوق يآ الصنا بلقلا ثروت تيلو ول مكو :هلوق ىنعم )١(
 يهنلا درو دقو ةدئاف الو ةرمث ريغ نم بلقلا يف فيسلا عوقو ملأك املأ بلقلا ثروي اذهو اذك
 . يک يبنلا نع ةحيحص ثيداحأ يف كلذ نع

ToV 



 ءارعشلا ةروس

 1 1 | 5 ت
 العلا هب ُكّرَحو ٌمُمْضا قلو َعاَذ ن يِهراَق لث اَمذَملا َنوُرِزاَح يفو ١ شح ت هو كاس كاس < تر اس قش سر ge أ

 3 ن ف كل
 “الطبع َداَص ينو ةضفحاو ْرْمَهلا عم َنِكاَس مالا ةكيألاو دن يف امك ١

 يأ دملاب يئاسكلاو ةزمحو مصاعو ناوكذ نبا أرق ]0[ © هذ عی اتر -

 يئاسكلاو ةزمحو مصاعو رماع نبا أرق ]١49[ يهر اتوي ٍلاَبَحْلا بي َنْوُمِحْنَبَو ل -

 .ءافلا دعب فلألا فذحب يأ رصقلاب مهريغ أرقو «ءافلا دعب فلأ تابثإب يأ دملاب دملاب

 ءاخلا مضب مصاعو ةزمحو رماع نباو عفان أرق [۷] 4 لوألا لح الإ اله نإ 8 -

 .ماللا نوكسو ءاخلا حتفب رماع نباو ورمع يبأو ريثك نبا ةءارق نوكتف «ماللاو

 ورمع وبأ أرق 1١[ :نم] € گیل ُبَصْمَآَو ا 17[0] 4 گل بأ بدك -
 ءءاتلا ضفخ عم ةحوتفم عطق ةزمه اهدعبو ماللا نوكسب يئاسكلاو ةزمحو مصاعو

 . ةنكاسلا ماللاب قطنلا لجأ نم ةحوتفم لصو ةزمهب ىتؤي ةملكلا هذهب ءادتبالا دنعو

 الو «لصو ةزمه اهلبق سيلو ةحوتفم مالب (َةَكْيَل) رماع نباو ريثك نباو عفان أرقو
 .ءاتلا حتف عم عطق ةزمه اهدعب

 امس مج
 ًالَجَبَتَو اَمَس ولع اَمُهْمْفَر ن  بمألاو ٌحوُرلاو كيِفْحَتلا لر يفو

 ظ
 الخ هنانمظ ٌواَو لكوتف افو ١ َهَيآ عفزاو يبّصخَيلل نكي ثنأو < 2 َّح 1 o ےس ت 2 2 وع هه ع

EA 1فيفختب ورمع وباو ريثك نباو عفانو صفح ارق [۱۹۳] # نيِمألا حورلأ دي لر # - ل | ذأ هدأ : 2  

 ةبعشو رماع نبا ةءارق نوكتف (ٌنيمألا) نم نونلاو (حورلا) نم ءاحلا عفرو (كزن) ياز

 .(نيمألا)و (حورلا) نم نونلاو ءاحلا بصنو (لّرن) ياز ديدشتب يئاسكلاو ةزمحو
 مسيل

 .ضعب ىلع هضعب فتلملا رجشلا يأ :الطيغ )١(

o۸ 



 يف ءاتلا عفرو (نكي) يف ثينأتلا ءاتب رماع نبا أرق 119714 لَ ْمَم نگی رل وأ

 . (َهيآ) بصنو ريكذتلا ءايب نوقابلا أرقو (ٌةيآ)

 ةزرمحو مصاعو ورمع وبأو ريثك نبا أرق [Y1Y] « ٍريحَرلأ زيزعْلا ىلع لكوتو

 . ءافلاب (لكوتف) رماع نباو عفان أرقو «(لكوتو) واولاب يئاسكلاو

 أ غم اعم ١ يهم يلو يِابع غم يِرَْأ ٍسسَحاَيَو م

 «َنيِيَلَعْلا ٌبرالإ نودع 01551 4 رمد تداعب ل «[عضاوم ةسمخ] ىجا ْنِإ -
 ءامح] مناهل رفغأو ا كدت نیز س یم مو اط 01311 یر یم ل ۷

 ےس رک ر ےہ ےس

 .[18414َنوَُمْسَت امي مطا نر ا 1101 کم فا نل ۰۲۱۲ 4ِنْوبْيَكم نأ فات نإ ١

 ال ال ال

۳0۹ 



 لمنلا ةروس

 ن د ت
 ےس ےس ےس ص

 الفون ٍفاَكلا َةَّمَض ْخَتْنا َتْكَم اَت يََيَنأَي لقو قب ٍنوُنِب باهش ا م2 4 ?o 1 9 تع ل "ا نس " 2 77
 يف نيونتلا يأ نونلا تابئثإب يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرق [۷] 4باَبشب ْيتاَءْوَأ# -

 .نيونتلا فذحب مهريغ ةءارق نوكتف ءءابلا

 نونلا دعب ةفيفخ ةروسكم نون ةدايزب هدحو ريثك نبا أرق [111 نياي وأ _

 .ةددشملا نونلا رسكو «ةدئازلا نونلا فذحب هريغ أرقو «ةددشملا حتف عم ةددشملا

 .اهمضب هريغ أرقو «فاكلا حتفب مصاع أرق [۲۲] ِوبِصَبريَع َتْكَمَم 8

 2 2 0 3 0 1 42 و

 الَدنَمو ًاَرْهُز تفقّولا وناو ُهْنَكَسَو ىَدُه ىّمِح نون نود خَتْفا أَبَس أعم ١-

 يزبلاو ورمع وبأ أرق ٠١[ :أبس] 4 ٍمّيَسِل ناك ذل «[11] 4 س نم تكلّتْمَو# -

 مظانلا هجو دقو «ةزمهلا نيكستب لبنق أرقو نيعضوملا يف اهنيونت نود ةزمهلا حتفب
 ًارقو «فقولا ىلع لصولا لمح لبئق ةءارق ىف نأ يأ فقولا وناو :هلوقب لبنق ةءارق

 ىلوألا ةءارقلا دض نم مهتءارق تذخأ دقو «نيعضوملا يف ةنونم ةزمهلا رسكب نوقابلا
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 ًالصوُم مضلاب ُهَأَدْباَو اوُدُجْساَو ايو الأ ىلَتبُم ئفقَو وار اودي الأ ۳
 الدْبُم َجَرْدَأ ٌِبَملاو هبت هل  ثفقَو اوُدُجُسا ِءالوَم اي الأ دارا 4

 لَو اوُدُجْسَي فتك عوطْقَمِب نو لب اومد ْنِإو ًالومْفَم لق ذقو
 الأ ىلع ًارابتخا فقولا هلو «ماللا فيفختب يئاسكلا أرق ۲٠1[ 4ْأوُدَجَسَم اَلَأ © -

 ًارابتخا فقولا هلو ءرمأ لعف هنأ ىلع «ةمومضم ةزمهب (اودجسا) ءادتبالاو ًاعم اي

 فقو عنتميف ماللا ديدشتب نوقابلا أرقو ءاهدحو (اي) ىلعو ءاهدحو (الأ) ىلع ًاضيأ

 . مهتءارق ىلع (اي) ىلع رابتخالا

۳۹۰ 



 دارم نأ مظانلا ركذ مث» :هللا همحر يضاقلا حاتفلا دبع ةمالعلا خيشلا لاق

 .ىدانملا فذحف ءاودجسا ءالؤه اي الأ :مالكلا لصأ نأ نايب الأ فيفختب يئاسكلا

 يأ هيبنتلا فرح لبق ام ىلع يئاسكلل فق :لاق مث «هب ملعلل ءادنلا فرحب ىفتكاو

 ريغ نأ ركذ مث «يئاسكلا دنع (نودتهي ال) ىلع متي مالكلا نأل «نودتهي هلوق ىلع

 «ةددشم ءارقلا ءالؤه دنع (آلأ) نأل «(آلأ) هلوقب نودتهي لصو يأ جردأ يئاسكلا

 لدب ردصملا اذهو ءردصم ليوأت يف هيلع تلخد امو نأو «عراضم لعف (اودجسيو)

 ناطيشلا مهل نيزو :ريدقتلاو «(مهلامعأ ناطيشلا مهل نيزو) يف مهلامعأ نم

 نأ :هانعم «ًالوعفم ليق دقو :هلوقو ءءبخلا جرخي يذلا هلل دوجسلا كرت مهلامعأ

 هلوقل هب الوعفم ماللا ديدشتب يئاسكلا ريغ ةءارق يف (اودجسي الأ) لعج ءاملعلا ضعب

 نودتهي ال يأ اودجسي ال نأ نودتهي ال مهف :ريدقتلاو ءال ةدايزب (نودتهي)

 . «دوجسلل

 4 0 2 0 و o> 6:5 و 1 هو
 القثف زاف ماغذإلا ينئودمت اضر یل َنوُنلْعُي ٌبطاَخ َنوُفْحُيَو ٦

 «رلا رر روە

 يف باطخلا ءاتب يئاسكلاو صفح أرق ]۲١[ # َوُئِلَمت امو نوف ام ماعيو # -

 .امهيف بيغلا ءايب نوقابلا أرقو «نيلعفلا

 قطنلا ريصيف ةيناثلا يف ىلوألا نونلا ماغدإب ةزمح أرق [5] لام ِنَموُدِهبَأ - 

 نيتفيفخ نينونب ماغدإ نودب هريغ أرقو «عبشملا ملا ع ةداشم ةروسكم ةد ةدحاو نونب
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 الك ؤاولا هدب زمهب ُهَجَوَو اكر اوُرِمها قوشو اَهْيقاَس ٍقوُسلا عم ۷

 لع یوکساف # ء۳۳ :ص] 4 قاتال وشاب » ]4٤4[«  ًاَهيِئاَس نَع تقم # -

 لبنقلو «ةئالثلا عضاوملا يف نيسلا دعب ةنكاس ةزمهب لبنق أرق [۲۹ :حتفلا] € ءوِقوُس

 دعبو «نيسلا دعب ةمومضم ةزمهب وهو حتفلا عضومو «ص عضوم يف رخآ هجو

 . نهيف زمه ريغب نوقابلا أرقو «ةيدم ةنكاس واو ةمومضملا ةزمهلا

 )١( ص ةيبطاشلا حرش يف يفاولا .يضاقلا حاتفلا دبع ۳۳-٠٠٠١ .

551١ 



 رمش بطاح نونا يفو ًاَعَمو ةن دو ًاعباَر مُمْضاَق لوقت -۸

 فرحلا مضب خب يئاسكلاو ة هرمح أرق [:4] هنوف مش ُملْهَأو تل داب اوُمَساَقَت ا -

 8 ناكم باطخلا ءاتبو ٠ ءاتلا وهو م يفو 0 وهو «نأوقتل) و

 ٠ .«نلرقل» يف ماللاو ت

 ال رَت وكر ااو فوك مهركم َدْعَب ام سلا ّنَأ حت ْعَمَ -۹ كا وص

 ةزمه حتفب يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرق 3 4 قوب ال اتتا أوناك سالا نأ ۔

 زظناف :ىلاعت هلوق يف «مهركمإل ةملك دعب يذلا «انأ# ةزمه حتفو .«ّنأ#

 يف ةزمهلا رسكب نيقابلا ةءارق نوكتف [3] 4 هرم اأ َمِهِرْكَم ُةَبِقِبَع تاڪ ہیک

 (نوكرشي) يف بيغلا ءايب ورمع وبأو مصاع أرق [04] 4 تُكرم ريح هللا -
 .اهيف باطخلا ءاتب نيقابلا ةءارق نوكتف

 حا ل 0 ر ف |
 الخ هل َنوُرُكَذَي ةلبقاَكد يذلا كرا بذ ْدُدْماَو لصَو ْدَدَشَو ٠

Ea 

 ةملكلا هذهب یا اذإف « لصو دم هلق ةزمهلا لعجو «هدعب فلأ تابثإو هحتفو

 ءاقتلا نم ًاصلخت (لب) مال رسك مزلي ةءارقلا هذه ىلعو ١ لصولا ةزمه ترسك

 ةزمهلا عطقو ةنكاس لادلا فيفختب ورمع يبأو ريثك نبا ةءارق نوكتف هيلعو نينكاسلا

 . (ْلب) مال نوكس كلذ نم مزليو «ءادتباو ًالصو هلبق ةحوتفم

 نوكتف هيلعو بيغلا ءايب ورمع وبأو ماشه أرق [YY] 4 تورد ام اليق# -

 . باطخلا ءاتب نيقابلا ةءارق

 ف
 رش 0 ۳ 2 او

 اللْمَس مورلا يِفَو فق لكل لابو ًابصات يمُعلا اشن يِدْهَت ًاعَم يِداَهِب -
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 ءاهلا نوكسو ءاتلا حتفب ةزمح أرق [51] مورلا يفو 37 4 ينحل ىدتَبي ت امو

 مظانلا ظفل دقو اهدعب فلأو ءاهلا حتفو ةروسكملا ةدحوملا ءابلاب هريغ أرقو .(يدهت)

 .ًاعم نيتءارقلاب

 فقوو ءامهيف اهرجب هريغ أرقو «نيعضوملا يف ءايلا بصنب (ّيمعلا) ةزمح ًأرقو

 انه (يداهب) أرق نم وأ (ىدهت) أرق نم ءاوس ءايلاب ىلوألا ةملكلا ىلع ًاعيمج ءارقلا

 ىلع فقوف امهريغ امأو يئاسكلاو ةزمح الإ ءايلاب فقي ملف [05] مورلا ةروس يف امأو

 .ءايلا فذحو لادلا

 ل قح و ف 2

 الو هل ىح ٌبِيَقلا نولّعفت اشف  ُهّملِع مضلا حتفاو ٌرَصِقاَف ٌهوُنآَو -۲

 ع ع ص 2 2 ءو

 أرقو ءءاتلا حتفو ةزمهلا رصقب ةزمحو صفح أرق [۸۷] * َنيرخد ُهوَتأ لَو # -

 . (هوثآ) ءاتلا مضو ةزمهلا دمب امهريغ

 أرقو «بيغلا ءايب ماشهو ورمع وبأو ريثك نبا أرق [88] (ولكفتامي ريح مِل 8 -

 . باطخلا ءاتب نوقابلا

 ب نم لوق يف ُثاَءاَبلا يِتولْيِل املك يِنِإَو ينغزؤأو يِلاَمَو ٣
 : ةفاضإلا تاءاي نم اهيفو

 « اان تاء ف ل ۔۹٠] 4 رکا نأ نعرو ء۲۲۰1 « َدُهْدُهْلا ىرأ ال ام » ۔

 .[۰] ركشا نرل » كدت 4إ یان ء۷

 ال ال ال

 هيلع نرمتملا هب ملاعلا ريبخلا وهو ملعلا يف ءالبلا نم «(الب نم لوق يف) :مظانلا لوق ىنعم )١(

 .هايافخو هرارسأب ملاعلا سرمتملا
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 حر

 ّيرجل١ يا ىج
 یی ورا ند ےک

.POSWAFAL. CON 

  ۳صصقلا

 كر9 و
 0 1 e ت 2 ت 2 هے

 الكش دعب اهُعفَر ثالثو هِي اّيَو فلآ عَم ناحتفلا ىرن يفو أ

 رش لس رشا ر رص ا

 يف ةحوتفملا ءايلاب يئاسكلاو ةزمح أرق [1] (اًمهدونحجو نملهو تيوعرف ربو # -
 ناماهو نوعرف ةثالثلا ءامسألا عفرو اهدعب فلأو ءارلا حتف عم ةمومضملا نونلا ناكم

 امك اهدعب ءايلا حتفو ءءارلا رسكو ةمومضم نونب يرو :نوقابلا أرقو ءامهدونجو

 ةثالثلا ءامسألا بصن عم هب ظفل

 1 ظ

 ماظ ّمّضلا ُرْسكو مُمضا رد طيو اَنُش ٍنوكش ْمَم ضب ًانْؤُحَ 5و الهنا هيم

 «يازلا نوكسو ءاحلا مضب «انزُحل يئاسكلاو ةزمح أرق [۸1 « اَئَرَحَو ودع -

 .امهحتفب امهريغ ةءارق نوكتف

 مضب يئاسكلاو ة ةزمحو مصاعو ريثك نباو عفان أرق [ م1 اجرا ريض ی

 مضو ءايلا حتفب رماع نباو ورمع وبأ :مهو مهريغ ةءارق نوكتف «لادلا رسكو ءايلا

 .لادلا

 د ك ةبحص

 البد هنكشاو ٍبُهَولا مص فك ب شو لت حشقلاو تف مشا ةو كر

 اهحتفب مصاع أرقو «ميجلا مضب ةزمح أرق [19] 4 ٍراَّثلآ تي وذ وأ -

 .رسكلاب نيقابلا ةءارق نوكتف

 نوكسو ءارلا مضب يئاسكلاو ةزمحو ةبعشو رماع نبا أرق [۳۲1 *َتِسْيلأ نإ -

 حتفب ورمع وبأو عفانو ريثك نبا أرقو ءءاهلا نوكسو ءارلا حتفب صفح أرقو ءءاهلا

 .ءاهلاو ءارلا

 د ن ف
 و هَ 4 و 2

 ةَواَولا فذُحاو سوم لاق لَو هصوصن يف ُهَمْرَج عزا ينقدصُب ٤-

eةءارق نوكتف هيلعو «فاقلا عفرب مصاعو ةزمح أرق ]۳١[ * َنِفِّدَصُي اءدر -  طع سالو  

 .اهمزجب امهريغ

٤ 



 و (لاق) لبق واولا فذحب هدحو ريثك نبا أرق [۳۷1 © مَآ ر یوم َلاَقَو ©

 .اهتابثإب هريغ

 ْث ن

 ابن نارجاس يف ق ٍنارْخِس ت ومر حئقلاو ٌمَّضلاب رقت اَمَْنا م
 نباو ورمع وبأو ريثك نباو مصاع أرق [۳۹] * توُعَحَر ال ان ر مهتا اوُنَظَو © -

 . ميجلا رسكو ءايلا حتفب نيقابلا ةءارق نوكتف «ميجلا حتفو ءايلا مضب رماع

 ءءاحلا نوكسو نيسلا رسكب يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرق [48] 4ِناَرَحِسسْأوْلاَ ل -

 مظانلا دروأ دقو ءاحلا رسكو اهدعب فلأو نيسلا حتفب (نارحاس) نوقابلا أرقو

 .امهب ظفلو نيتءارقلا

 "التت لع نتا نی ينو فی ةر طي نقلوا >
 ةءارق نوكتف ءهب ظفل امك ريكذتلا ءايب ًاعفان الإ ةعبسلا أرق [07] «ِهْيَلِإ ىع ©

 . ثينأتلا ءاتب عفان

 ةءارق نوكتف ءمظانلا هب ظفل امك بيغلا ءايب ورمع وبأ أرقو 1101 ولعت الفأ # -

 . باطخلا ءاتب نيقابلا

 ةبعشو نوقابلا ةتسلا أرقو «نيسلاو ءاخلا حتفب صفح أرقو [۸۲] 4 َكََحَل
 . مهتءارقب مظانلا ظفل دقو نيسلا رسكو ءاخلا مضب

 ىلَتْعأ يِعَم ثالث ير اَعَم يل ٌعَبْوَأ ّي َىَنِإَو اسلا وُدَو يِدْنِعَو ۷

 : ةيلاتلا ةفاضإلا تاءاي ةروسلا هذه يف

 مظانلا هنع ربع دقو [۲۷] سا ءا نإ تفدجَتس # 3 4 لم لَو ئین -

 .ءانثتسالا نم مسالا : :اينثلاو (اينثلا وذو) :هلوقب

EE 4ان نإ 8 101 هس انأ تإ 3 ارات تساءل ۳١ء  - 

  « [۷]ملعأ ور # ء[۲۲] « نأ تور ئمع ## ء۳ ا ا » ]41 کیا لعل

 5 ر [ê: «1۸0٥ نم ملعأ ی [IFY» « نمي

 .راتخا :لّخنت (۱)

 نادك



 توبكنعلا ةروس

 ةيححص

 ب هيي واو

 یح
 < يم سمس و هم 8 ما مسار ر 0 ك س 78 2 7

 الزنت ثيخح وهو اقح ةءاشت لا ىف دمو كّربخو بطاخ ةبخص اوري ١

 أرقو «باطخلا ءاتب يئاسكلاو ةزمحو ةبعش أرق 1۱۹ « بَ اوري ملو - 
 . بيغلا ءايب نوقابلا

 تابثإب يأ اهدمو حتفلاب نيشلا كيرحتب ورمع وبأو ريثك نبا أرق 1١1۲فل
 «ةملكلا سفن يف اهيف ةزمهلا لاصتال ٌالصتم ادم ذئنيح فلألا دمتو ءاهدعب فلأ
 ُمُثَماَع دَفَلَو ٤۷(« ١ :مجنلا] « خلا اللا م أَو » «نارخآلا ناعضوملا كلذ لثمو
 يف اهدعب فلألا فذحو نيشلا ناكسإب نوقابلا أرقو «[77 :ةعقاولا] 4 لوألا ءال

 . ةثالثلا عضاوملا

 ص ےہ 0 قح

 ”Vr يم ه صولا م i س 5 2 2 ت مر 3
 لنص مع منیب ْبِصْناَو ةنّونو ِهَتاَوُر ىح ٌعوُفْرَملا هد -۲

 ا

 «ةدوم# يف ءاتلا عفرب ورمع وبأو يئاسكلاو ريثك نبا أرق 3 4 كيب هدوم -

 عم #ةدومإ» بصنب ةبعشو رماع نباو عفان أرقو ««مكتيب# نون رجو نيونت ريغ نم
 نيونت ريغ نم ةدوم بصنب ةزمحو صفح ًارقو :«4مكتيب# نون بصنو نيونتلا

 . 4 مكنيب## نون ضفخو

 د ةبحص 8 ح ن

 لد ةَبحص هّْبَر ْنِمدَيآاَنْه | ٌدُحَوُمَو ظفاح من َنوُمْدَيَو د«

 «نوعديإل يف بيغلا ءايب ورمع وبأو مصاع أرق [17] € يوعديام ملي هللا نإ # -
 . باطخلا ءاتب نيقابلل ىرخألا ةءارقلا نوكتف هيلعو

 فذحب يئاسكلاو ةزمحو ةبعشو ريثك نبا أرق ]٠١[ تيا ِهْيَلَع قكِزنأ الو ل - ۴٤ ر سس اس ع سس

 .(تاياإ#* عمجلا ىلع فلألا تابثإب نوقابلا أرقو «دارفإلا ىلع (ةياء# ءايلا دعب فلآلا

 )١( ةبيط ةحئار هل دوعلا نم عون :لدنصلا .

 ) )0ىألم هولد جرخأ :الد .
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 7 7-0 ه ear 37 7 وم ىو ا و م ر

 اللخ هيفاص موُرلا فْرَحَو وفص ن وعجزيو نصح ُءايلا لوقنو يفو -؛

 نوقابلا أرقو ءايلاب يئاسكلاو ةزمحو مصاعو عفان أرق ]٠١[ 4 اوفو ُلوُقَبَو # -

 .نونلاب
 ٠ «Rw 01 وس مج کک

 ءاتب هريغ ارقو عضوملا اذه ىف بيغلا ءايب ةبعش ارق [0۷] ( تروعجير انيلإ مث - 

 أرقو «بيغلا ءايب ورمع وبأو ةبعش أرق ١١[ :مورلا] € تون هلل مثال .باطخلا

 . باطخلا ءاتب امهريغ

 س 1 0 ت

 ولمس ِءابلاب ُرْمّهلاو فخ ْعَم ن0 دوب اَب تنكس ٍثالث تاو ٥

 عم ةنكاس ًةثلثم ًءاث ةحوتفملا ءابلا لادبإب يئاسكلاو ةزمح أرق ]١۸[ مهبول - ١

 ىلوألا نونلا دعب ةنكاس ءاثب قطنلا ريصيف «ةحوتفملا ةزمهلا لادبإو «واولا فيفخت

 دعب ةحوتفم ةدّحّوم ءابب نوقابلا أرقو مهول ءاي ةزمهلا لادبإو واولا فيفختو
 .اهدعب ةحوتفم ةزمهو واولا ديدشتو نونلا

 هرم 7 ر رح ر و

 ىلجنا اهب ايلا يضْرأ يِداَبِع يرو ١ ىَدن اج حح امك رِبكاف لو ناکشإو ٦
 ا ر ر

 ًارقو «ماللا نوكس نولاقو يئاسكلاو ةرمحو ريثك نبا أرق ]11[ © اوعتمتىلو # -

 ش .اهرسكب نوقابلا

 : ةفاضإلا تاءاي

 > ر سال ےک ےس

 یر نإ ]٠١[« «َنيِذَلَأ یوالي » ء[۲۱1 منل ير ¥ : ةفاضإ تاءاي ثالث اهيف

 .[01] دعو

 ال ال ال

 . عرسأ :للمش 0(
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 مورلا ةروس

 ج 0 تھ : و و امس

 الع اوُرِسكا َنيِملاَعلل اکر قيذن هنوشبو اَمَس يناثلا ةَبقاَعو ١

 نم ءاتلا عفرب ورمع وبأو عفانو ريثك نبا أرق ٠ .1 رسا نَا دمع نك مش

 .اهبصنب نوقابلا أرقو تاع

 تنك أورظنُم ضرأذلأ يف اوري ْرلوُأ 8 :لوألا عضوملا نع يناثلا عضوملاب زرتحاو -
 دقف ]٤١[ #ةَبِقلع نك تك أورظناف ٍضراْلا يف اوريِس لف 8 :ثلاثلا نعو «[۹] ةع

 .امهيف ءاتلا عفر ىلع ءارقلا قفتا

 مكحلا اذهو ءايلاب هريغ أرقو «ءايلا ناكم يف نونلاب لبنق أرق [41] (مهقيذيل 4

 4 هنن نم گیل لو #8 : ىلاعت هلوق امأ ماا 0 لوألا عضوملاب صتخم

 . اهحتفب هريغأر قو ( ةريت تالا ؟بلتعلل ا تال َكِلَد ِفَّنِإ ©

 عرش ك !
 الع ًافَرَش ْمُك راثآ اوُعَمْجَأَو ىتأ  ٌنِكاَس ٌواّولاو مص ُباطخ اوبل ۲

 ءواولا نوكسو ةمومضملا باطخلا ءاتب عفان أرق [۳۹] «ساّنلآ ِلوَمَأ ن أويل -

 .واولا حتفو اهحتفو بيغلا ءايب هريغ أرقو

 دعب فلأب صفحو يئاسكلاو ةزمحو رماع نبا أرق 105018 ىلا تمّ رثاء لإ رظناق # -

 . #رْثَأ# دارفإلا ىلع نيفلألا فذحب مهريغ أرقو «عمجلا ىلع ءاثلا دعب فلأو ةزمهلا

 م 3 و -
 ٣ ةنصح ٍلؤطلا يفو فوك عفو . 0

 ءريكذتلا ءايب يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرق [0/] «ُمَلَظ لأ مْ نيمو - 
 .ثينأتلا ءاتب مهريغ ةءارق نوكتف

 ةءارق نوكتف «ريكذتلا ءايب نويفوكلاو عفان أرق [0؟ :رفاغ] نيل ا 3 -
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 نامقل ةروس

 ف

 ًالَّصَحُمو ًاَرِئاَق ْعَقْراةَّمْحَرِو 0000000000000 ا

 ج شا | باحص ٍ

 الخ ةُعْرَش ذإ فح ّدَمِب رص مهباكص ْرْيَغ ٌعوُمْرَملا خيو -۲

 لاذ عفرب ةبعشو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق [1] 4ًوُرْهاَهَدِحَت دو 7# -

 . لاذلا بصنب صفحو يئاسكلاو ةزمح مهو باحص أرقو كاهْذخّتيوإ

 4 عاصت الو# ورمع وبأو يئاسكلاو ةزمحو عفان أرق [1814 دخ َرْمَض الو -

 فذحب يأ ءرصقلاب مهريغ أرقو «نيعلا فيفختو داصلا دعب فلأ تابثإب يأ دملاب

 | ج

 ىلتغا نْسُخ ْنَع َنيِونَت الو مْصَو  اَهْواَه ركذو كَرَح ةّمْمَن يفو -“#

 اهحتف يأ نيعلا كيرحتب عفانو ورمع وبأو صفح أرق ]۲١[ 4مم كع مبسأو ل -

 نيقابلا ةءارق نوكتف هيلعو «نيونت ريغ نم اهمض عم درفملا ركذملل يتلا ريمضلا ءاهبو

 . * ةمزإل ميملا دعب ةنونم ةيوصنم ثينأت ءاهبو نيعلا نوكسب

0 ns حلاو العلا نبا ىّوس ٤ 

 ورمع وبأ أرقو «ءارلا عفرب ورمع يبأ ريغ ةعبسلا أرق [۲۷] مدمن رحبلاو # -

 . ءارلا بصنب هدحو

 ا 8 کے 70 رل ٤
 الوطت نصح ُكيِرْحَتلا ُهَقلَخ ات ةنوكش ىفخأ ............ ١

 .اهحتفب هريغ أرقو «ءايلا نوكسب ةزمح أرق [171 مثه ىنخأ آَم سن معا 3 -
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 كيرحتب عفانو يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرق 3 4 لڪ يع لک نسخا یا هد ےک ےس ےس

 0 . .. ًاذش ففَحَو ٌرِكاَف اوُربَص امل ۲

 أرقو «ميملا فيفختو ماللا رسكب يئاسكلاو ةزمح أرق ]£۲[ 4 اوری امل ا

 . ميملا ديدشتو ماللا حتفب نوقابلا

 ت ر 141 هاس سا ر ەر م

 العلا ٍدَّلَو ْنَع ِناَمْنا َنولَمْئَي امِب لق 200000000000000 دا

 ےس ےس را رس یس

 وبأ أرق [۹] © اريِصب َنوُنَمَتاَمِ هلا داو » ۰۲۲1 4خ نوم ام نک هلآ كرإ © -

 .امهيف باطخلا ءاتب هريغ أرقو «نيلعفلا ىف بيغلا ءايب ورمع

 همه د

 9ُ م ّجَح ناس ِءاَيِبو اكد  ُهَدْمَي ِءاَيلاو ِءاللا لَك ٍرْمَهلاِبَو

 ب 5

 "الجب هيكاَر ُرْمَهلاو ًانكنُم فقو  اَمُهْنَعو يشْرَول اروُسْكَم ٍءاَيلاَكَو ٣

 :ةلداجملا] دهند ىلا لإ هشم نإ 1 ( ورو ییا مک جوزا َلَمَجاَمَو - 

 ةزمحو مصاع أرق [4 :قالطلا] 4 ضحي رل لاو ٤(۰ :قالطلا] 4 سیب یل 8 ۲

 دعبو .فلألا دعب ةروسكم ةزمهب هعضاوم عيمج يف ظفللا اذه رماع ¿ نباو يئاسكلاو

 .ًافقوو ًالصو هدم ةنكاس ءاي ةزمهلا

 ًافقوو ًالصو زمه ريغ نم فلألا دعب ةنكاس ءايب يزبلاو ورمع وبأ أرقو

 .نينكاسلل ًاعبشم ًادم فلألا نادميو لاول

 .عار الب كورتملا ريعبلا وهو لماه عمج :الّمهو «ةجحلاب بلغ :جح 0(

 .ريقوتلا : ليجبتلا (؟)
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 هلو ًالصو ءايلا نيبو اهنيب ةزمهلا ليهست عم ةزمهلا دعب ءايلا فذحب شرو أرقو

 : مظانلا اهيلع صن يذلا ةروهشملا ةدعاقلاب ًالمع رصقلاو دملا ذئنيح

 الدعأ لاز ام دملاو هرصق زجي ريغم زمه لبق دم فرح نإو

 ةزمهلا ليهست عم ةزمهلا دعب ءايلا فذح يزبلاو ورمع يبأ نع أضيأ يور دقو

 يبأ نم لكل ةنكاس ٌءاي ةزمهلا لادبإب فقويو «شروك ًالصو رصقلاو دملا عم نيب نيب

 .شروو يزبلاو ورمع

 ةنكاسلا ءايلا فذحب نآرقي نولاقو ًالبنق نأ (الجب ةيكاز زمهلاو) :هلوق ىنعمو

 .ًافقوو ًالصو زمهلا قيقحت عم زمهلا دعب

 : يلي امك ظفللا اذه يف ةصالخلاو

 .ًافقوو ًالصو اهدعب ءاي ريغ نم ةروسكم ةزمهب (ِءاللاو) : لبنقو نولاق -

 : يه هجوأ ةثالث امهل :ورمع وبأو يزبلا -

 .دملا عم ءاهدعب ءاي ريغ نم نيب نيب ةلهسم ةروسكم ةزمهب -

 .رصقلا عم «ءاي ريغ نم نيب نيب ةلهسم ةروسكم ةزمهب -

 .ًاعبشم ادم اهلبق فلألا دم عم (ْياللا) ةزمهلا لدب ةنكاس ءايب -

 .مورب ةزمهلا ليهست نّيعت نيلوألا نيهجولاب امهل فقُو اذإو

 نّيعت فقو اذإف ءرصقلاو دملا عم ةزمهلا ليهست :امه ناهجو ًلصو هل :شرو -

 .ًءاي لادبإلا :وه ثلاث هجو فقولا لاح هلو «نيهجولا نيذه ىلع مورلاب فقولا هل

 . فقولا هجوأ يف لبنقو يزبلا قفاوي وهف

 ءاي اهدعب ةروسكم ةزمهب (يئاللاو) :يئاسكلاو ةزمحو مصاعو رماعر نبا -

 :فقولا لاح ةزمحلو ءدملا رادقم يف مهلوصأ ىلع مهو .ًفقوو' ًالصو ةنكاس
 .رصقلاو دملا عم ةزمهلا ليهست

 کد َءاّطلا دُدُماو ْفْفَح ِءاهلا يِنَو ١ مصاَعل ةسكاو ُهْمُحْضا َنوُئَماَظَتَو <
 هلل

 .حمرلا وهو لباذ عمج :الّبذ )١(
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 ن ْث

CO1 ^ 
 ًالقؤت ففح ءاظلا ٌكاَنْهَو اه امك غمس ذق يفو ٿل هففخو -

 عم اهديدشتو ءاهلاو ءاتلا حتفب ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق [4] (ةورهدظت آل -
 ديدشتو ءاهلاو ءاتلا حتفب رماع نبا أرقو «4َنوُرّهَّظَت# اهدعب فلأ الب ءاظلا ديدشت
 رسكو اهدعب فلأو ءاظلا حتفو ءاتلا مضب مصاع أرقو ؛4َنورَماَّظتإل فلأ هدعبو ءاظلا
 هدعب ءاظلا فيفختو ءاتلا حتفب يئاسكلاو ةزمح أرقو «(نولتاقت) نزوب ةففخم ءاهلا
 . «*نورهاظت# ةففخم ءاهلا حتف عم فلأ

 حاف باحص قح
 الم يف ِفقولا يف َوْهَو ًاليبسلا لور ٌرلاو نوتا ٍلْضَو ُرْضَق باَحص یخو ٦

 ةبعشو رماع نباو عفان أرق [۷] اليسا ل [1<5 وسلا ا 1 4ارظلا #

 صفحو ريثك نبا أرقو .مسرلل ًاعابتا ةثالثلا يف ًافقوو الصو ماللاو نونلا دعب فلأب

 يف اهفذحب ةزمحو ورمع وبأ أرقو «لصولا نود فقولا يف اهتابثإب يئاسكلاو
 ۰ .نيلاحلا

 ح د مع

 الح وذ دملا ىلع اًمْوَتآو ناخذ ذلا يف مَع ٍنآَثلاو مص ٍصْفَحل ماَقَم ۷

 .اهحتفب نوقابلا أرقو ىلوألا ميملا مضب صفح أرق [1] 4ر ماقال 3 -

 .اهدمب نوقابلا أرقو ةزمهلا رصقب ريثك نباو عفان أرق [14] احول - 

 القنب فاي مح اَنَك وضو  َىدَن ةو يف رثكلا ةَ لكلا ينو
 شش ح نصح 0

 آللْمَش ِءاَيلاب ِتْوَن َلَمْعَتو نْسُح نن صج ُباَدَعلا ْعْفَر ِنْيَلا حو اَبلابَو 4
 ري

 عضاوملا يف ةزمهلا مضب مصاع أرق [١و < :ةنحتمملاو ]5١ « ٌةَيَسَح ةوشسأ # -

 .اهرسكب نوقابلا أرقو «ةثالثلا

 اطعلا ريثكلا لجرلا :لفونلا )١(
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 ريغ نم نيعلا ديدشتب ورمع وبأو ريثك نباو رماع نبا أرق [0] كاهل ٌفَعْلَصَب #

 عفانو يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرقو «نيعلا فيفختو فلآلاب مهريغ ةءارق نوكتف فلآ

 رسكو نونلاب نيقابلا ةءارق نوكتف #ثاذعلا# ءاب عفرو نيعلا حتفو ءايلاب ررمع وبأو

 .َباذعلا# ءاب بصنو نيعلا

 : يلي امك «ٌباَدَمْلا هَل ْفَمَصِي # :ىلاعت هلوق يف ةعبسلا ءارقلا نأ ةصالخلاو

 . #باذعلا# بصنو نيعلا رسكو فلألا فذحو نونلاب : رماع نباو ريثك نبا -

 .(ُباذعلا# عفرو نيعلا حتفو فلألا فذحو ءايلاب :ورمع وبأ

 . #ثاذعلا# عفرو نيعلا حتفو فلألا تابثإو ءايلاب :نوقابلا

 أرقو ءامهيف ريكذتلا ءايب يئاسكلاو ةزمح أرق ]۳١[ © اهو اًحِللَص ٌلَمْعَيَو - ؟ .٠ .٠ 8 عا ر اس ےس همر

 .(اهتؤن) يف ةمظعلا نونو (لمعت) يف ثينأتلا ءاتب نوقابلا

 ث ل ن |

 ًالكو َمِتاَحو يِرْضَبلا ىوس لحي روث هل َنوُكَي اوُصت ذا حتفا َنْرَقَو ٠-
 ن ك ن

 القن تخت ةطقن اريكو ىفك ةرشكب ْعَمْجا اَمَتاَداَس اَمَن حتفب ١

 .اهرسكب امهريغ ةءارق نوكتف فاقلا حتفب مصاعو عفان أرق [۳۳] 4َنَرَقَو# -

 امك ريكذتلا ءايب يئاسكلاو ةزمحو مصاعو ماشه أرق [1] ربل مط نكي نأ # -

 .ثينأتلا ءاتب نيقابلا ةءارق نوكتف ءمظانلا هب ظفل
 5 5 ر ں ص وا

 ةءارق نوكتف ءريكذتلا ءايب ورمع ابأ الإ ةعبسلا أرق [05] #ٌءاسنلا كل لحس ال #

 .اهرسكب هريغ ةءارق نوكتف ءاتلا حتفب هدحو مصاع أرق ]٠١[ (نشيلأ َمتاَكبَو # -

 «عمجلا ىلع ءاتلا رسكو لادلا دعب فلأب رماع نبا أرق [37] (اتداَس اَنْعْطأ ل -

 .دارفإلا ىلع ءاتلا حتفو فلآلا فذحب هريغ أرقو

 تذخأو هلأ ريثك# ءاثلاب هريغ أرقو «ءابلاب هدحو مصاع ارق [1A] 4 اريك ا -

 . ظفللا نم نيقابلا ةءارقو «دييقتلا نم مصاع ةءارق

 نفت



 ًابس ةروس

 مع س
 3 0 7 0 رر 8 ت . 8 رر يه ل ر

 الو اعم ميلا زجر نم مع هض فخ ٌعْفَرَو عاش مالع اق ملاعو أ

 شش ع د
 دال 7 ٌءاَيلا اهب طقس اس ”ةسختو ُهُميِلَع لَ ميملا ض 2 عُمَر ْىَلَع 5 2

 ةحوتفم ةددشم مالب «بيغلا ماع يئاسكلاو ةزمح أرق ]١[ بيَ ولع © -

 «ةروسكم ةففخم ماللا اهدعبو «نيعلا دعب فلأب امهريغ أرقو نيا دعب ةدودمم

 ١١-٠١[ :ةيئاجلا] ركل رس ىلا ها # <: عيل ْرَجَي ني ال 1 شی ر
 ضفخب امهريغ ةءارق نوكتف < «نيتروسلا يف ميملا ضفخ عفرب صفحو ريثك نبا أرق

 .امهيف ميملا

 ةزمح أرق ةث ةئالثلا لاعفألا يف 3 4 لع طقس وأ َضْرَأْلا مهب في اف نإ » -

 .اهيف نونلاب امهريغ ةءارق نوكتف ؛ءايلاب یئاسکلاو

 حا 1 ص
 الخ ذإ ُهَْلِيبَآَو ٍضاَم ِهَتَرْمَه ن وكس ُهَتَأَسْنِم حص حفر حبرلا يِفَو ٣

 .اهبصنب هريغ ةءارق نوكتف ءءاحلا عفرب ةبعش أرق 1٠۲3 حرم 8 -

 لادبإب ورمع وبأو عفان أرقو «ةزمهلا نوكسب ناوكذ نبا أرق [15] ان -

 .ةزمهلا حتفب فب نيقابلا ةءارقو ءًافلأ لدبتف دم فرح ةزمهلا

 ف 3 شا ع
 ت ےس وع

 التف املاع ْحَتْقاف يفاكلا يفو ذس ىلع رصقاو ُهْنَكَس مهنكاتَم <

 يأ رصقلاو نيسلا نيكستب يئاسكلاو ةزمحو صفح أرق ]٠١[ © هک 9 -

 أرقو اهدعب فلألا تابثإو نيسلا حتفب هب نيقابلا ةءارق نوكتف «اهدعب فلألا فذلح

 .اهرسكب امهريغ ةءارق نوكتف «فاكلا حتفب ةزمحو صفح
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 0G 2 هر ني ل امس 0 و 2 4 و
 ) الح فضأ لكأ باص مك امس عفر ر وفكلاو يالا حتفاو ٍءاَيِب يزاجن 6

 ت
 م

 5 ع .٠ ما لد م ىلا ار 000

 ةبعشو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق [171 * َروُمَكْلا الإ رح لهو# -

 صفح ةءارق نوكتف .#روفكلا# ءار عفرو ءاهدعب فلأو يازلا حتفو ةمومضم ءايب

 .«روفكلا# ءار بصنو اهدعب ءايو يازلا رسكو ةمومضم نونب يئاسكلاو ةزمحو

ee e 4ر4 .  
 ىلإ هتفاضإو *«لكأ# ظفل نيونت فذحب ورمع وبأ أرق 1١1[ 4 طخ ٍلكأ © _

 : . ةفاضإلا كرتو نيونتلا تابثإب هريغ أرقو «طمخ

 ش لاح

 ًالقفُم هاج ئفوكلل َقَدَصَو  ًادّدَشُم رصقب ٌدَعاَب اول ّقَحَو 5

 ريغ نم نيعلا ديدشتب ماشهو ورمع وبأو ريثك نبا أرق [15] «اَبراَفَسأ نب دعب # -

 .فيفختلاو فلألاب نوقابلا أرقو دعب فلأ

 أرقو «لادلا ديدشتب يئاسكلاو ةزمحو مصاع أرق 3 # ركع َفَّدَص َدَتلَو # ِ

 . اهقيفختب نوقابلا

 الّسلَسَت عرش ولح ممضا نذا نمو لماك رشكلاو مضلا حتف عزفو ۷ كيد إد ههه مارا م هي م5 ه ضر 1 6 ج 2 ب د كر , ش 05 ء 3 ر 2 و

 مضب هريغ ةءارق نوكتف «يازلاو ءافلا حتفب رماع نبا أرق [۲۳1 © عرف اذإ ىح # - س 0 5 . .٠ .٠ 007 ل ا ر

0 
 3 ورع و ما مو

 ًالّصَوتَو ةبخص ًاولخ نشوان تلا ْرَمْهُيَو راف ٌديجوتلا ةفْرُعلا يفو ۸

 ىلع ءافلا دعب فلألا فذحو ءارلا نوكسب ةزمح أرق [۳۷] تقرا ف مهو -

 .عمجلا ىلع ءافلا دعب فلألا تابثإو ءارلا مضب نيقابلا ةءارق نوكتف «ديحوتلا

 .لزن ىنعمب ضام لعف :باص ()

Vo 



 0 5 5 - ع اع معهم يم 32

 زمهلاب ةبعشو يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأ أرق #1011 واتا مه ناو ال -
 نإف زمهلا ةءارق ىلعو «مومضملا زمهلا لدب ةمومضملا واولاب نوقابلا ًارقو «مومضملا

 . لصتملا دملا ىف هلصأ بسح الك

 ج
 0 اَضُم الا يب يدابع يرجو -۹

 :ًابس ةروس يف ةفاضإلا تاءاي

 تور لإ يوب امض اف ء11۳1 4 ركل ى رابع نم لیلقو » د ا ع الإ یر نإ
 دو کا

 ]٠١[. بيرق ٌعيِيَس مَنِ

 رطاف ةروس

Kًالّكُش ضْفَخلاب هللا ريغ غر لق ا  
 وع

 ريع ٍقللَخ نمله : ىلاعت هلوق ارق يئاسكلاو ةزمح نأ تيبلا اذه يف مظانلا ربخأو

 .اهعفرب امهريغ ةءارق نوكتف #ريغ# ءار عفر ضفخب [۳] كوّن

 هي 9 مهام مهر ممم كرر 2 و ي ھل ا

 العلا دلو نع وهو عفزا هب لكو ويار حتف عم مص واي يزجنو ٣“
 يازلا حتف عم ةمومضم ءايب ورمع وبأ أرق [7] 4 روُفَكح لک یر َكَِدَك  ۔

 ءايو يازلا رسك عم ةحوتفم نوني هريغ ةءارق نوكتف ف لك# مال عفرو «اهدعب فلأو

 . لك مال بصنو اهدعب ةنكاس

 ع ف قح ف

 ًالَع ىّنَف ّقَح ْهْضَق ٍِتاَنيَب اَن هنوكش ازمه ضوُفخَملا ٍءّيَسلا ىفَو ١

 ةزمه عفر يف فالح الف ]٤١[ *ُحئَّسلأ ركملا قي الو # امأ ٤١1[ سلا َرْكَمَو © -

 أرقو ءًافقوو ًالصو ةزمهلا نيكستب ةزمح أرقف ضوفخملا يف فالخلا امنإو ءارقلا نيب

 . ضفخلاب نوقابلا

 ىلع فلأ الب ةزمحو صفحو ورمع وبأو ريثك نبا أرق ٠ 1 ت يتب لع -

۳1 



 سي ةروس

 اليخ ةبنشل اتر ْفَفَحَو  هباحص فيك عْنَرلا ْبْضَن ُليِزْنَتَو د١

 بصنب يئاسكلاو ة ةزمحو صفحو رماع نبا أرق o] :سی] € ےس زب معلا ليز م -

 .ماللا عفرب مهريغ ةءارق نوكتف «4ليزنتإل مال

 هريغ ةءارق نوكتف ىلوألا يازلا فيفختب هدحو ةبعش أرق [14] بلاس اترَرعف اربعه 8

 .اهديدشتب

 امس ةبحص

 الخ ْدَقلَو امس ُهْعَقْزا َرَمَقلاَوَو ٌةَيْحُم ءاهلا ُفِذْحَي ُهْئلِمَع امو 8

 «تليع» ءاهلا فذحب ةبعشو يئاسكلاو ة هزمح أرق ]°[ * مهيب هتلوع اَمَو -

 ٠ . اهتابثإب مهريغ أرقو

 كلارا ءار عفرب ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق [۳۹] © هََرَدَم رمقلاو » -

 رخآلا عضوملا نع هل ًادبيقت (رمقلا) ظفل لبق واولا مظانلا تبثأو ءاهبصنب مهريغ أرقو

 . هبصن يف فالخ الف [؛0] (َرَمَهْلا َكِرَدُثَأ اه ىب بسمل ال ١ وهو واولا نم درجملا

 ءاخلا حتفب ماشهو ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق [441 # ومص مهو 8 -

 ورمع وبأ نيروكذملا ءالؤه نم اهسالتخاو ءاخلا ةحتف ءافخإب أرقو ءداصلا ديدشتو

 ءاخلا ناكسإب ةزمح أرقو «ةلماك ةحتفب ماشهو ريثك نباو شرو أرقو «نولاقو

 حيحص هجو وهو ءاخلا نوكس وهو نولاق نع رخآ هجو دروو ءداصلا فيفختو
 ءداصلا ديدشت عم اهنوكسو ءاخلا ةحتف سالتخا ناهجو نولاقلف هيلعو «هب ءورقم

 .داصلا ديدشتو ءاخلا رسكب يئاسكلاو مصاعو ناوكذ نبا أرقو

 )١( لمحلا ىلع كريغ ًائيعم يأ :المحم .
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 : يلي امك ظفللا اذه يف ةصالخلاو

 ءاخلا ةحتف سالتخاو ءداصلا ديدشتو ءاخلا نيكست :امه نيهجوب نولاق أرق - ١

 .داصلا ديدشتو

 .داصلا ديدشتو ءاخلا حتفب :ماشهو ريثك نباو شرو أرق - ١

 .داصلا ديدشتو ءاخلا ةحتف سالتخاب :ورمع وبأ -

 .داصلا ديدشتو ءاخلا رسكب : يئاسكلاو مصاعو ناوكذ نبا - 5

 .داصلا فيفختو ءاخلا ناكسإب :ةزمح  ه

 د

 ون ٌمَاللا ِرصق ةاو ضب ٍلآلظ يف ٌرْسكو ًاركذ مص ٍِلْغش َنِكاَسَو ٤

 نوکتف نيغلا مضب خر يئاسكلاو ة هرمحو مصاعو رماع نبا أرق [5٥6] لس ىف © -

 .اهنوكسب ورمع وبأو ريثك نباو عفان مهو نيقابلا ةءارق

 فذح يأ ىلوألا ماللا رصقو ءاظلا مضب ةزمحو يئاسكلا أرق [05] © لک ىف -

 .اهدعب فلأ تابثإب يأ ماللا دمو ءاظلا رسكب نوقابلا أرقو ءاهدعب فلآلا

 ن ل
 5 e (YT) و 00 ود

 الخ ىذك ْنَكَسَو ْمُمْضاَوٍةَرْضن وُخأ

 عم ءابلا رسكو ميجلا رسكب مصاعو عفان أرق : 01 «لبج کیس لَا دقو # -

 اللا فيفخت عم ءابلا ناكسإو ميجلا مضب رماع ن نباو ورمع وبأ أرقو «ماللا ديدشت

 فيفشختو ءايلاو ميجلا مضب يئاسكلاو ةرمحو ريثك نبا مهو نيقابلا ةءارق نوكتف

 .هيمض رسك عم :مظانلا لوق نم ءالؤه ةءارق تذخأو «ماللا

 وقنا ّمُضلا اًمُهْنَع يُكاو َةَرْيَحَو ٍمِصاَعِل كَرَحو ُهْمُمْصاَف ُهَسُكْنَتَو 5

 يأ ةيناثلا كيرحتو ىلوألا نونلا مضب ةزمحو مصاع أرق [18] *ةَسّكحْنن 20008

 ةيناثلا نوكسو ىلوألا نونلا حتفب نيقابلا ةءارق نوكتف ءاهديدشتو فاكلا رسكو اهحتف

 .اهفيفختو فاكلا مضو

 .ًاعرسم :الشلش )١(
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 ه 3 د

 4 و
 الخ اعم ينإو يِلاَم ئدَم يفلح اهب مُه فاَقْحآلاو ًائْضُع مذ د َرِذْنُبل -۷

a ص 

 ريثك نبا أرق ٠١[ :فاقحألا] #اوملظ نبيا درزن و 5210 ۷٠3

 نباو عفان امهو مهريغ ةءارق نوكتف بيغلا ءايب يئاسكلاو ةزمحو مصاعو ورمع وبأو

 يوُرف «فاقحألا عضوم يف هنع فلتخا يزبلا نأ ريغ نيعضوملا يف باطخلا ءاتب رماع

 . ءاتلا هجو الإ فاقحألا يف هل سيل يزبلا نأ حيحصلا نكل «ءاتلاو ءايلاب ةءارقلا اهيف هنع

 اهنكسأ [۲۲] نرل ىلا ُديعأ آل لامر » :ثالث ةروسلا هذه يف ةفاضإلا تاءاي

 اهنكسو ورمع وبأو عفان اهحتف [؟4] نيم للص ىل اإ نإ 8 «نوقابلا اهحتفو ةزمح

 اهنكسو ورمع وبأو ريثك نباو عفان اهحتف [10] * ْمُكْيَرِي ثنَماَء تیل 9 «نوقابلا
 .نوقابلا

 َدلاَقَتَت الا اهب مْوَر الب ًاوُرَدَو ارو ل ١

 . 4 دذ یکتا 2 ارد ترجل ن افص تکل ف

 ريصيف مور ريغ نم ًاضحم ًاماغدإ لاذلاو يازلاو داصلا يف ءاتلا ماغدإب ةزمح أرق

 ا يف ماعلا فرحل

 2000 1 صو ًارکذ يف ِتا غم لاق ِتاَيِقلُملاَ للاب ْمُهُدَالَح 5

 ةروس يف يل اذ ِتيِقَلمْلاَ ل يف لاذلا يف ءاتلا ماغدإ هنع فالخب دالخ یورو

 هل أرق ماغدإلابو «تايداعلا ةروس يف € احبص تاغ 0 اريل 98 يف داصلا يفو «تالسرملا

 .نسحلا يبأ ىلع ينادلا هل أرق راهظإلابو دمحأ نب سراف ىلع ينادلا مامإلا

 امك ركذ ام لك يف ماغدإلا هلف يسوسلا الإ مدقت ام لك يف راهظإلاب نوقابلا أرقو
 . نيتملك يفو ةملك يف نيبراقتملا نيفرحلا ماغدإ باب يف هليصفت قبس

 سش ص ن ف
 ًالع ًاذش َنوُعَمَسَي ةوفص اوًبص- ا بياوكلاو دن يف نوت ةت ةتيزب ۳
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 [1] «ةنيزبإ يف نيونت نودب يئاسكلاو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق

 .ةرسكلاب رورجم هيلإ فاضم «بكاوكلا# ظفلو «فاضم هنأ ىلع

 .«بكاوكلا# بصنو *ةنيزب# نيونتب ةبعش أرفو

 . (بكاوكلا# رجو ©ةنيزب# نيونتب ةزمحو صفح أرقو

 رس ك شش
 ًاللَب فيك انا وأ ًاَمَم نك اسو ًآذَّش تبجَع ان مُمضاو بلقب 4

 نوقابلا أرقو [۸] *«َنوُعَمَسَيل يف ميملاو نيسلا ديدشتب صفحو ةزمح أرق

 .َنوعَمْسَي ال ميملا فيفختو نيسلا نوكسب

 ءاتب نوقابلا أرقو ء[١۱] #ُتبجع لب# «ملكتملا ءات مضب يئاسكلاو ةزمح أرقو

 . ايب لوسرلا وه بطاخملاو *تبجع لب# ةحوتفم بطاخملا

 يف ٤۸[ :ةعقاولاو ,۷] «نولوألا انؤابآ ْوأ## واولا نوكسب نولاقو رماع نبا أرقو

 .#نولوألا انؤابآ وأ نيعضوملا يف واولا حتفب نوقابلا أرقو «ةعقاولاو تافاصلا

 ف
4 

 2ھ س
 و ش ر ت معمو

 الما نوري ْحُحْضاو ىَوَل ئرخألا يف لقَو ًاذش سكاف َياَّرلا َنوُفَرْنُي يِفو -ه

 يف [19 :ةعقاولاو «47] #نوفزتُي» يف يازلا رسكو ءايلا مضب يئاسكلاو ةزمح أرق

 يف يازلا رسكبو تافاصلا يف يازلا حتفو ءايلا مضب مصاع أرقو «ةعقاولاو تافاصلا

 يف ءايلا مضب ةزمح أرقو «نيعضوملا يف يازلا حتفو ءايلا مضب نوقابلا أرقو «ةعقاولا

 . (نوفري# ءايلا حتفب نوقابلا أرقو ء[۹4] نوفر

 9 فلاب ٍرْمَهلا ُفْذَح َسايلإو ہا رشکلاو ٌمّضلاب یر امو 5

 يرت اذامإ# يف ةيدم ءاي اهدعبو ءارلا رسكو ءاتلا مضب يئاسكلاو ةزمح أرق

 .#ىرت اذام# اهدعب فلأو ءارلاو ءاتلا حتفب نوقابلا أرقو 13

 ًالصو فذحت لصو ةزمهب [١؟] *سايلا نإو# هنع فالخب ناوكذ نبا أرقو

 نإو# نيلاحلا يف ةتباث ةروسكم عطق ةزمهب نوقابلا أرقو ءءادتبا ةحوتفم تبثتو
 .هنع يناثلا هجولا يف ناوكذ نبا مهعمو * سايلإ
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 4 2 5 ت 1 2 هاه 0 ت ٹو و ر ت هه

7 
 - ه4 2و 2 ا 8 ا

 ًاليجآ يتآو ايلا وذو ينإو  ىّتغ اتد رک ٍناَكْسِإ ْعَم رْضَقلا عم ۸

 ةيتآلا ثالثلا تاملكلا عفرب ةبعشو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرق

 تاملكلا بصنب صفحو يئاسكلاو ةزمح أرقو 011701 #مكئابآ برو مكبر هللا#

 يف ماللا نوكسو دم نودب ةزمهلا رسكب نويفوكلاو ورمع وبأو ريثك نبا أرقو .ثالثلا

 .[1 30 َنيساَي لإ ©

 . (نيساي لآ# ماللا رسكو لدب دم اهدمو ةزمهلا حتفب رماع نباو عفان أرقو

EAE iY:ورمع وبأو ريثك نباو عفان امهيف ءايلا حتف تف (۲] . 

 .نوقابلا اهنكسأو هلحو عفان ءايلا حتف ١1 ٠١ مهلا اس نإ دس جس 9 3

- )0( 
 ص ةروس

 5 ل 7 ُش
 شش لق اَنَدْيَع دحر 5 هك  ثففضأ ٍةَصلاَخ عاش ٍقاَوَق ٌمَضَو دا

 يف قول ءاف مضب يئاسكلاو ةزمح امهو (عاش) نم نيشلاب امهل زومرملا أر
 ءاف مضو اذه .ءافلا حتفب #قاوف# امهريغ أرقو ء[١٠] «قاَوَقنِماَهَل ام ال :ىلاعت هلوق

 .زاجحلا ةغل اهحتفو «سيقو دسأو ميمت ةغل *قاوف#

 * ٍراَّدلأ رك زياتو متصلا :(بحرلا هل) ب امهل زومرملا عفانو ماشه أرقو

 كرتو نيونتلاب امهريغ أرقو «(ىركذ# ىلإ اهتفاضإو «#ةصلاخ# نيونت فذحب 3
 .ةفاضإلا

 .ةينارقلا تاساردلا يف ثحاب «يمرجلا ميهاربإ روتكدلا تايبألا هذه حرش (1)

 زييمت (اندبع) ةملك يف دارفإلا هجو نأكف ءهب صتخيو هليلخ لخادي يذلا لجرلا هانعم :اللخد (7)

 .ةيدوبعلاب هفصوب هفيرشتب هدلو ىلع مالسلا هيلع ميهاربإ
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 َقَحسِإَو مهرب اع َرْكَدأَو » : ىلاعت هلوق ريثك نبا وهو (اللخد) ب هل زومرملا أرقو
 «دارفإلا ىلع اهدعب فلأ ريغ نم اهئاب ناكسإو #«انَدْيَع نيع حتفب ]٤٥[« 4 ّبوُفعتو

 . عمجلا ىلع ءابلا دعب فلأو اهئاب حتفو «اندابع# نيع رسكب نوقابلا أرقو

 ىف (ةصلاخ) ةملك لبق ةعقاولا ةروكذملا ةيآلا (لبق) ةملكب ىبطاشلا ىنعيو

 . ةوالتلا

 2 شش د ح د

 “م ٌدِئاَش اعم ًاقاَسَع لّقلو مد فاقبو الح مد َنوُدَعوُي يفو ٣

 رويل َنوُدَعَوَن ام اده # ورمع وبأو ريثك نبا امهو (ىلح مد) ب امهل زومرملا أرق

 لعفلا امهريغ أرقو .«نودعوي# يف بيغلا ءايب ةروسلا هذه يف [58] € باسل

 يف © ٍظيِفَح وأ لكل تودو اماه » هدحو ريثك نبا وهو (مد) ب هل زومرملا ًارقو

 . باطخلا ءاتب لعفلا كلذ هريغ أرقو ‹«#نودعوت# لعفلا يف بيغلا ءايب [۳۲] ق ةروس

 صفحو يئاسكلاو ةزمح مهو (الع دئاش) نم نيغلاو نيشلاب مهل زومرملا أرقو

 ديدشتب 0110 :أابنلا] (اًاَسَعو امیج الإ و ء[1517/1 «ٌقاَنَصَو مَ وفود # : یلاعت هلوق
 نيعضوملا يف نيسلا فيفختب مهريغ ةءارق نوكتف «نيعضوملا يف «اقاّسغ# نيس

 . نيروكذملا

 شا حا ٍ

 الو ُهَعْرَش الح ْمُهاَنَذَحَنا ٌلصَوو هرْضَقَو مضب يرضبلل زخآو ل“

 / ۇق

 عم 4خوا ةزمه مضب [08] #4 جاوز: دلکش نم ٌرَخاَءَو يرصبلا ورمع وبأ أرق

 حتفب هريغ ةءارق نوكتو «(ربک) نزو ىلع كلذو ءاهدعب فلأ الب يأ اهتزمه رصق

 .لدب دم اذه ىلع نوكي اهدمو ءاهدعب فلأو ةزمهلا

 . فلألا تابثإ ىنعي انه وهو دملا هدضو «فلألا فذح رصقلاب ىبطاشلا دارمو

 :فورعملا ءاعدلا وحن اذهو مالح مودي نأ همظن ءىراقل ءاعد (ىلح مد) مظانلا لوق ىنعم 230
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 مهانذختأ# :(هعرش الح) ب مهل زومرملا مهو «يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأ أرقو

 ةملك لصو دنع طقست لصو ةزمه اهلعجب كلذو «ةزمهلا لصوب 1551 #ًايرخس

 نوقابلا أرقو .ربخ اهنأ ىلع اهتزمه رسكت اهب ءدبلا دنعو ءاهلبق امب «مهانذختا#
 . ماهفتسا اهنأ ىلع ًاءدبو ًالصو ةحوتفم ةزمهلا عطقب

 ن ف

 ىلإ يِيَتْعل يِنَمَم يِدْمَبَو ينإو أعم يل ءاي ذخو ٍرْضَن يف َقَحلاَفَو -4
 يس رسل رس أل هس خخ ےس س هس 8 عا

 لاو قاق لاق 3 : : یلاعت هلوق مصاعو ةزمح امهو (رصن يف) ب امهل زومرملا أرق

 ىلع اهبصنب نوقابلا أرقو «ءادتبالا ىلع ىلوألا «ٌقحلافإ# ةملك عفرب ء[٤۸] € لوقأ
 . قلطم لوعفم اهنأ

 «هدحو صفح نيعضوملا يف ءايلا حتف 1 «رلع نم ناك ام و Y1] ر ١

 .هريغ اهنكسأو

 .نوقابلا اهنكسأو ءورمع وبأو ريثك نباو عفان اهءاي حتف [۳۲] 4ُتَدبحَأ ج 8 - ۲

 .امهريغ اهنكسأو «ورمع وبأو عفان ءايلا حتف 101 (َكِّإىِرَتَب ل -*

 .هريغ اهحتفو «هدحو ةزمح اهءاي نكس [41] «ُنطِيََشلأ َىنَّسَم

 .هريغ اهنكسأو «هدحو عفان اهءاي حتف 3 * نيّرلَأ يوب نإ ىَنَعَل # -

 رمزلا ةروس

 OY رمش ََمجا ُهَدْيَع ٠ ٌقَح رج رشكلا عم املاَس م اعف مزح فخ مَا KK و ف ىمرح ٍ

 ْنَمَأ # :ىلاعت هلوق ةزمحو ريثك نباو عفان مهو (اشف يمرح) ب مهل زومرملا أرق
 11[2] © ٌمْرْدَص هلأ َحَرَس نمْفَأ# :ىلاعت هلوقك 4نمآ # ميم فيفختب 14[0] *ٌتِيَلَق وه

 .ميملا ديدشتب نيقابلا ةءارق نوكتو

 .فيفخلا :لدرمشلا )١(
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 [۲۹] (لجرل ًاملس ًالجرو# ورمع وبأو ريثك نبا امهو (قح) ب امهل زومرملا أرقو

 .ماللا حتف عم دملا كرتب امهريغ أرقو ءاهمال رسك عم ءاهدعب فلأب يأ نيسلا دمب

 هلأ َسْيِلأ  :ىلاعت هلوق يئاسكلاو ةزمح امهو (الدرمش) ب امهل زومرملا أرقو

 ‹عمج اهنآ ىلع اهدعب فلأو ءابلا حتفو «هدابع## نيع رسكب TJ» 4 ناک

 .دارفإلا ىلع فلألا فذحو ءابلا نوكسو نيعلا حتفب امهريغ أرقو

3 
 المح بضصنلا رص ْعَم ِهِيَمْحَرَو |ًانّوَنُم تاكيمُم ثافشاك لقو ١ E e 5 ےک و م سا 9 سرس 5-00 ت 0 85 7 0 ر

 رص تشک # : ىلاعت هلوق يرصبلا ورمع وبأ وهو (الّمُح) ب هل زومرملا أرق

 ءار بصنو *ثاكسمم# و «ٌتافشاك# نيونتب [۳۸1 ¥ وَمَن ثكسمم # و 3

 ءاتو «هّرض# ءار رسكو نيونتلا كرتب هريغ ةءارق نوكتو «4ةتمحر# ءاتو «ةَّرضإ#
 , #هتمحرإ#

 ص ش شش
 سو سا 0 e “a ت

 َدْنَص َعاَش اوُعَمجا تارام ينا م فر ُدْعَبَو كَّرحو ريكا ئضق ّمْضَو اكوا

 لأ كين :ىلاعت هلوق يئاسكلاو ةزمح امهو (فاش) ب امهل زومرملا أرق

 عفرو حتفلاب ءايلا كيرحتو اهداض رسكو يضف فاق مضب ]٤4۲[« « تملأ الع ىَضَق 6

 ءات بصنو اهدعب فلأو داضلاو فاقلا حتفب نيقابلا ةءارق نوكتو #توملا# ءات

 .#توملا#

 ةملك يهو «َىضقل ةملك دعب ام عفرا هب ينعي عفر دعبو# مظانلا لوقو

 . #ثوملا#

 : ىلاعت هلوق ةبعشو يئاسكلاو ةزمح مهو (الدنص عاش) ب مهل زومرملا ًارقو

 .دارفإلا ىلع فلألا فذحب مهريغ ةءارق نوكتو «عمجلا ىلع *مهتازافمب# ةملك يف يازلا دعب فلأ تابثإب .[11] * َمِهِتراَممي أوَمَنأ يَ هَل قبو »

 ك
 العلا تلا ينو ففخ ثحتف فس فخ معو ًافهك نونلا ينورُمأت دزو -4 ا هه ر هما هے وك ر ت س 8 . مكه هم

 9-5 2 قس 2 .٠

 الّصَحَف يِداَبِع اي ْعَم ْأَعَم ين یندارا ىنورمأت ذخر فوكل ے۵
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0 at: [14] 4فا هلا َرْيَعَفَأ لف 8 : ىلاعت هلوق رماع نبا وهو (فهك) ب هل زومرملا أرق 

 .اهفذحب هريغ أرقو «ةروسكملا نونلا لبق *يننورمأت# يف ةحوتفم نون ةدايزب
 نم ةروسكملا نونلا فيفختب رماع نباو عفان امهو (مع) ب امهل زومرملا أرقو

 .اهديدشتب امهريغ أرقو ««ينورمأت#

 ظ : ةصالخلاو
 .ةففخم ةدحاو نونب #ينورمأت# عفان أرقي -

 .ةروسكمف ةحوتفم نيتففخم نينونب #يتّنورمأت# رماع نبا أرقيو - ؟

 دمت ةددشملا نونلا هذه لجألو ءةددشم ةدحاو نونب *يثورمأت# نوقابلا أرقيو - ۳

 .ًاعبشم ادم اهلبق واولا

 تحفو 8 010/11 4 اَهْبوُبَأ تحف يئاسكلاو ةزمحو مصاع نويفوكلا أرقو

 عضاوملا يف تحتفل ءات فيفختب [15 :أبنلا] 4 ةآَمَسلَ تحفو 0171 4 هُوَ

 .اهديدشتب مهريغ ةءارق نوكتو «ةثالثلا

 : يه رمزلا ةروس يف ةدراولا ةفاضإلا تاءاي

 .امهريغ اهنكسأو «ريثك نباو عفان ءايلا حتف [174] 4دبعأ نورمان ل - ١

 .هريغ اهحتفو ةزمح اهءاي نكس [] ا ندارآ ْنِإ - ۲

 .هريغ اهنكسأو عفان ءايلا حتف ]١١[ «ثَرمأ نإ 8

 .نوقابلا اهنكسو ءورمع وبأو ريثك نباو عفان ءايلا حتف 113 4ُفاَحَ َقِإ 8 -

 «يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأ اهءاي نكس [5*] 4 اوفَرمَأ َنِدَلأ یابی لف #4 -

 . مهريغ اهحتفو

 رفاغ ةروس

 ُْث ك ل |
 r Zor e4 0 2 0 - 0-0 3 47 هم

 “وامن َرْمَهلا دز ْنأ وأ ىفك ٍبفاكب ُمُهْنِم ٌءاَه یول ْذِإ بطاح َنوُعْدَيَو ا

 وأ حلصملا وهو لماث عمج :الّمّمو «باطخلا ىلإ ةييغلا نم يأ  ضارعإلا ىنعمب يللا نم ىول )غ0

 . ميقملا
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 حا ع 1 ' ' و
 الح لقاع لإ ب ْبصنا َداَسَفلا َعْفَرَو نرسكاو ٌرَهظَيب ممصاَو مهل کسو ۲

 نم َنوُعَدَيَنيِدَلاَو :  ىلاعت هلوق ماشهو عفان امهو (ىول ذإ) ب امهل زومرملا أرق

 وعيا بيغلا ءايب امه ريغ أرقو «باطخلا ءاتب ء.٠] # ونود

 « مكنم# [11] هوك مم دشا دَسأ مهأوناك # رماع نبا وهو (ىفك) ب هل زومرملا أرقو
 يعل ءاهب تي ّدَّسَأ # هريغ أرقو #2مهنم# لدب باطخلا فاكب

 ةدايزب يئاسكلاو ةزمحو مصاع ؛نويفوكلا مهو (المث) ب مهل زومرملا أرقو
 فذحب مهريغ أرقو ء[١۲] 4َرهظي نأوأ يف واولا نيكست عم واولا لبق ةحوتفم ةزمه

 .رهظي نأ ّو# اذكه واولا حتفو ةزمهلا

 مضب «رهظُي# ورمع وبأو صفحو عفان مهو (الح لقاع ىلإ) ب مهل زومرملا أرقو'
 مهريغ أرقو .هب لوعفم هنأ ىلع «داسفلا# بصنو «يعابرلا رهظأ نم ءاهلا رسكو ءايلا

 . لعاف هنأ ىلع #داسفلا# ظفل عفرو «يثالثلا رهظ نم «َرَهظَي# يف ءاهلاو ءايلا حتفب

 : اذكه ةروكذملا ةيآلا يف تاءارقلا صخلن نأ نكميو

 . #داسفلا ضرألا يف َرِهْظُي نأ وآل هدحو صفح أرقي -

 عت ا يو 9 رس تنام ۲

 : «ذاسفلا ضرألا يف ريب نأ وأ يئاسكلاو ة ةزمحو ةبعش أرقيو - 4

 7 ٠ ع و 1 9 مس ت چ

 الص ٌرفن اولخذأ ٍديمح نم اونو ون بلقو صفح ريغ عفزا علطاف ۳

 امس هل 0
 العلا اهتافاضم ظفحلاو امس ففهك ن 62<ودكذتي هرسک ْمُمْضاَو لضّولا ىلع -4

 صفح أرقو ء[۳۷] #*ىسوم هلإ ىلإ علطأفإ# نيع عفرب ًاصفح الإ ةعبسلا أرق

 بلق لك ىلع# ورمع وبأو ناوكذ نبا امهو (ديمح نم) ب مهل زومرملا أرقو

 .نيونتلا كرتب امهريغ أرقو .4بلق# ءاب نيونتب [0] «رابج ربكتم
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 ةبعشو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا مهو (الص رفن) ب مهل زومرملا أرقو
 ًالصو طقست «اولشدا# يف لصو ةزمهب [41] 4 وصرف لاء الدا ةَماّسلأ موقت موو

 ةزمحو صفحو عفان مهو «نيقابلا ةءارق نوكتو .ءاخلا مضبو ءاذتبا ةمومضم تبثتو

 .ءاخلا رسك عم ءادتباو ًالصو ةحوتفم ةزمهلا عطقب يئاسكلاو

 ورمع وبأو ريثك نباو عفانو رماع نبا مهو (امس فهك) ب مهل زومرملا أرقو

 يئاسكلاو ةزمحو مصاع نييفوكلا ةءارق نوكتو «بيغلا ءايب [#5841نوركذتي ام ًاليلق#

 . باطخلا ءاتب

 ىلإ م 5 أَو يلام ىفَو يلعل لت يس ىنإَو ينوغداَو ّينوُرذ 6

 :ةروسلا هذه يف ةفاضإلا تاءاي

 ريثك نبا نيتملكلا يف ءايلا حتف ٠ .] 4د بج سا وعد ٭ [10] لمآ نورد  ۔ ١

 .هلحو

 وبأو ريثك نباو عفان اهيف ءايلا حتف 15و ٠٠و 75] عضاوم ةثالث يف «ُفاَحَأ نإ ۲

 مهريغ اهنكسأو ءورمع

 ءرماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان ءايلا حتف ]۳١[ « بدبسألا ملي لمَ » - ۳

 . نوقابلا اهنكسأو

 اهنكسأو «ماشهو ورمع وبأو ريثك نباو عفان ءايلا حتف [41] 4 َمُكوُعَدَأ ام - ٤

 .امهريغ اهنكسأو ءورمع وبأو عفان ءايلا حتف [؛4] هَ ىلإ توِرْمَأ شرو ل  ه

 تلصف ةروس

 2 6 0 e ر - e ص م اس

 المخأ ِثْيلل نيّسلا ليمُم لوقو اكذ ةرْشسك هب ِتاَسحَت ناكشإو دا

 : ىلاعت هلوق يئاسكلاو ةزمحو مصاعو رماع نيا مهو (اكذ) ب مهل زومرملا أرق
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 يئاسكلا ييوار دحأ ثراحلا يبأ نع لقن نم لوق نأ تيبلا زجع يف يبطاشلا ربخأ

 ' .هب أرقي ال اذهلو ثيللا نع حصي مل «كورتم لمخم لوق (تاسحن) نيس ليمي هنأ

 ج
e20 هام و 2  Ofوم أ ۶  d2220( ا  

 القنقع مع عمجلاو ذخ ًءادعاو يمض حتف عم مض ءاي ٌرشحنو ۲

 2 1 0 0 7 7 00 0 2 7 وع ر

 الجب فلحلا هب يِبَر ايو فاض لا يياكرش اي مث ِتاَرَمث یدل ۳

 ٌرَشَحَي َموَيَو # : ىلاعت هلوق ًاعفان الإ ةعبسلا ءارقلا مهو (ذخ) ب مهل زومرملا أرق
 عفرو «رّشحُيا» يف نيشلا مض حتفو ةمومضم ءايب ء[1۹ :تلصف] 4ٍراَتلأَلِإ أ ءاَدَع
 بصنو رشحت يف نيشلا مضو ةحوتفم نونب عفان ةءارق نوكتف .ءادعأ# ةزمه

 ش . #ءادعأإ# ةزمه

 :ىلاعت هلوق صفحو رماع نباو عفان مهو (القنقع مع) ب مهل زومرملا أرقو

 ريثك نبا ةءارق نوكتف «عمجلا ىلع ءارلا دعب فلأب 0147 :تلصف] «ٍتّررَمَت نم رخت امو #

 .دارفإلا ىلع فلألا فذحب يئاسكلاو ةزمحو ةبعشو.ورمع يبأو

 : ةفاضإ تاءاي تلصف ةروس ىف

 .نوقابلا اهنكسأو «هدحو ريثك نبأ ءايلا حتف ]¥[ اراق ی اک رش نبأ # _ ١

 اهحتفو «فالخ الب ورمع وبأو شرو ءايلا حتف 100] یل نإ نر لإ تعين نيكو # - ۲

 .ناكسإلاب نوقابلا أرقو . هنع فالخب نولاق

 ىروشلا ةروس

 ١ ل باحص د

 E oo < N وه ت اا ا ا 7
 التعا امك ْعْفْرا ملعي باحص ريغ ن .ولعفيَو ناد ءاحلا حتفب ىحويو -إ

 .اهدعب ةنكاس ءايو ءاحلا رسكب هريغ أرقو ءاهدعب فلأو

 . عستملا يداولا وأ ميظعلا بيثكلا :لقنقعلا )١(
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 :ىلاعت هلوق ةبعشو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان مهو باحص ريغ أرقو

 ةزمحو صفح مهو باحص ةءارق نوكتف «بيغلا ءايب 01051 € توُلَمَفقَن ام معو

 . باطخلا ءاتب ىئتاسكلاو

 َنيِذْلأ ملو # :ىلاعت هلوق عفانو رماع نبا مهو (ىلتعا امك) ب مهل زومرملا أرقو

 .اهبصنب امهريغ أرقو «4ملعيوإ ميم عفرب ء[١٠] وأيّ

 رس و مع

 ًاللْمَش مجتلا يف من اًهيف َرِئابَك يف َريبك مَع َءاَفآل تَبَسَك اَمِب ١

 نم [0] «مكيديأ تبسك امبإ رماع نباو عفان امهو (مع) ب امهل زومرملا أرق

 . ءابلا لبق ءافب «امبفإ مهريغ أرقو «4امبف# يف ءابلا لبق ءاف ريغ
 :مجنلاو م01 «مئولآ ربك » يئاسكلاو ةزمح مهو (اللمش) ب مهل زومرملا أرقو

{YYأرقو «دارفإلا ىلع زمه الو فلأ ريغ نم ةنكأاس ءاي اهدعبو رک ءاب رسكي  

 .ةريبك عمج ةملكلا نأ ىلع فلألا دعب ةزمهو اهدعب فلأو ءابلا حتفب نوقابلا

۱ 

 0 اناَنأ اکسس ىحوُيَم ْعَم ْعَقْراَف َلِسْرُبَِو -"

 مال عفرب # يح ويف ًالوسر لسري وأ# عفان وهو (اناتأ) ب هل زومرملا أرق

 .ءايلا حتفو ماللا بصنب هريغ أرقو :««يحويف# ءاي ناكسإو «لسري#

 فرخزلا ةروس

 ١ ش
 وكي م ا ر

 كىلا ادش رشکب متنك ناو nenn 000ه دة اعف مه ىف عاق «RRR أ

 رە ےک ع
 اموق متن نأ# عفانو يئاسكلاو ةزمح مهو (العلا اذش) ب مهل زومرملا أرق

 ١ .(نأ) ةزمه حتفب مهريغ ةءارق نوكيف (نأ) ةزمه رسكب [ه0] يفرم
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 تباحص

 .٠ ZT 7 03 ؟ ٤ . a 86 2 ١ ر

 ىلع دنع يف لالا عقرب داع ةُباَحص لّقثَو ٌوَض ىف ًاَشْيَو ١"

 .هيف هلخدأ تابنلا ىف ءاملا لغلغ : لاقي )١(

۳۸۹ 



 :ىلاعت هلوق يئاسكلاو ةزمحو صفح مهو (باحص) ب مهل زومرملا أرق

 نونلا حتف عم نيشلا ديدشتو *«اَوَّنَكُب ءاي مضب ء[۱۸] 4ِةَيَلِجْلا ىف اوَّنَكُي نَمَوَأ »
 .ًاموزل نونلا نوكس عم نيشلا فيفختو ءايلا حتفب مهريغ أرقو ءًاموزل

 :ىلاعت هلوق يئاسكلاو ةزمحو مصاعو ورمع وبأ مهو (الغلغ) ب مهل زومرملا أرقو

 «لادلا عفر عم فلأ اهدعبو دبع يف ةحوتفم ءابب ء[۹٠] نمي دع مه بيل
 .لادلا حتف عم ةنكاس نونب دنع رماع نباو ريثك نباو عفان مهو مهريغ ةءارق نوكتو

 ر 1
 ا

 هس
 مة Er هر ر 8 ه2 رر ھم ھ ٠ كرر

 ب فلخلاب ُدَملا هيفو انيم اوُدِهْسْؤَأ واوك ازمه دزو نکسو ۳

 ةدايزو نيشلا نيكستب [19] 4ْمُهَقْلَح اوُدِهَسَأ عفان وهو (انيمأ) ب هل زومرملا أرق
 .ةحوتفملا ةزمهلا دعب واولا نيبو اهنيب ةلهسم ةمومضم ةزمه

 لاخدإلاب يأ هنع فلخب نيتزمهلا نيب دملاب نولاق وهو (اللب) ب هل زومرملا أرقو
 مدعو نيشلا حتفب نوقابلا أرقو «نيتزمهلا نيب فلألا تابثإ انه دملاب دارملاو .هكرتو

 .ةرمهلا ةدايز

 ا فذ ك

 "لنآ ركَذ مضلاب هكيرختو  ِهّمَضِب ًافْفَسو وفك نع لاق لقو -4

 4 کنج وَلوأ لق #  رماع نباو صفح امهو (ءفك نع) ب امهل زومرملا أرق
 مضب امهريغ أرقو «ضام لعف هنأ ىلع امهنيب فلأو ماللا حتفبو فاقلا حتفب 1

 .رمأ لعف هنأ ىلع ماللا نوكسو فاقلا

 عفانو يئاسكلاو ةرمحو مصاعو رماع نبا مهو (البنأ ركذ) ب مهل زومرملا أرقو

 مهريغ ةءارق نوكتف «فاقلا مضبو نيسلا مضب ء[۲۳] «اًفُهَس ْمِهتوُيُمِل ا :ىلاعت هلوق

 .فاقلا نوكسو نيسلا حتفب ورمع وبأو ريثك نبا مهو

 0 و < 58 ل 3 ۳ 2 موس o باحص و

 الدع رَصقلابَو نكس ةَروُسَأَو انتاج َةْرْمَه ٌرّصق باَحص مكحنو ه

 .ليلقتلا :ليلبتلا )١(

 .هيجولا ليبنلا :لبنألا (؟)

۳۹۰ 



 يئاسكلاو ةزمحو صفحو ورمع وبأ مهو (باحص مكح) ب مهل زومرملا أرق

 ةملك يف نونلاو ةزمهلا نيب فلأ ريغ نم «[۳۸] * اََدآَج اَدِإ ََّهَح# :ىلاعت هلوق

 اهتابثإب يأ ةزمهلا كمي مهريغ ةءارق نوكتف .فلألا فذح ينعي رصقلاف . ان ءاجوإ#

 .نونلا نيبو ةزمهلا نيب

 رصقلاو نيسلا نوكسب 31 «ةروسأ» صفح وهو (الدع) ب هل زومرملا أرقو

 .اهدعب فلأو نيسلا حتفب هريغ ةءارق نوكتف ءاهدعب فلأ ريغ نم يأ

a ن قح ف ّش 

 اه َّقَح يف ملا رك َنوُدُصَي ُهُئاَصَو ٍفِيِرَم اًمَض ًافلَس يفو 1
 o11] «افلُس مهانلعجف# يئاسكلاو ةزمح امهو (فيرش) ب امهل زومرملا أرق

 .امهحتفب امهريغ ةءارق نوكتف «ماللاو نيسلا مضب

 0 ورمع راو ريثك نباد ةزمح مهو و ن يل دعم ومرح أرقو

 ًالدنأ ًافلات ّلكلل ًاغلأ ۰ و ًايناق ل قمح فوك ةهلآ 5

 ظفل يف ةيناثلا ةزمهلا قيقحتب يئاسكلاو ةزمحو مصاع ؛نويفوكلا أرق

 .[ه1]1 شهلا ©

 .نيب نيب اهنم ةيناثلا ةزمهلا ليهستب رماع ع نياو ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرقو

 . ةيناثلاو ىلوألا نيتزمهلا نيب لصفلل ًافلأ لخدي دحأ الو

 د ش ةبحص قح
 و ےس

 +5 عياش ُبيَعلا نوُعَجْر يفو ةَبْحَص َقَح يهتشت هيهتشت ينو ۸
5-4 

 يئاسكلاو ةزمحو ورمع وبأو ريثك نبا مهو (ةبحص قح) ب مهل زومرملا أرق

 ءايلا فذحتو «[1] شالا هي هتم يف ءايلا دعب يتلا ةيناثلا ءاهلا فذحب ةبعشو

 .برطضاو ربك اذإ لجرلا لشهن :لاقي )١(

۳۹۱ 



 ءاهلا تابثإب صفحو رماع ¿ نباو عفان مهو نوقابلا أرقو نينكاسلا نم صلختلل الصو

 :ىلاعت هلوق ريثك نباو يئاسكلا ةزمح مهو (اللخد عياش) ب مهل زومرملا ًارقو

 . باطخلا ءاتب مهريغ ةءارق نوكتف (ةبيغلا ءايب «185] #نوعجري هيلإو#

 ا كك ن ف

 ىلَجنا امك َنوُملْعَت ْبِطاَحَو ريصن 2 يف ُدْعَب مضلا ٍرسكاو زيكا ُهليِق يفو -

 4# تردي ِوِليَِقَو # :ىلاعت هلوق مصاعو ةزمح امهو (ريصن يف) ب مهل زومرملا أرق

 ماللا بصنب «ةليق# امهريغ أرقو «ءايب اهتلصو ءاهلا رسكو #هليق# مال رسكب ء[84]
 .واوب اهتلصو ءاهلا مضو

 َقْوَسف# :ىلاعت هلوق عفانو رماع نبا امهو (ىلجنا امك) ب امهل زومرملا أرقو

 . بيغلا ءايب امهريغ ًارقو «باطخلا ءاتب ةروسلا هذه رخآ ء[۸۹] وملعب

 :امه ناتنث ةفاضإلا تاءاي نم فرخزلا ةروس يف

 .نوقابلا اهنكسأو ر وأو یزو نان امض املا لص ا

 ةنكاس ءايلا تابئإب رماع ¿ نباو ورمع وبأو عفان أرق [1A] 4 کل یو ال داع ٭ ۔

 ريثك نبا أرقو .ًافقو ةنكاسو ءالصو ةحوتفم اهتابثإب ةبعش أرقو .ًافقوو ًالصو
 .ًافقوو ًالصو ءايلا فذحي ىئاسكلاو ةرمحو صفحو

 ناخدلا ةروس

 ث

r -32 عفوا 1 ضفحا تاو ةا برو الغ اَنَد يلْعيو ١ 

 لْقَي ٍلْهَمْلَك # :ىلاعت هلوق صفحو ريثك نبا امهو (الع اند) ب امهل زومرملا أرق
 .ثينأتلا ءاتب امهريغ ةءارق نوكتف «4يلغيإ# لعفلا يف ريكذتلا ءايب ,[:01 «نوظبلا یف

۳4۲ 
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 ءابلا ضفخب يئاسكلاو ةزمحو مصاع ؛نويفوكلا مهو (المث) ب مهل زومرملا ًارقو

 .ةروكذملا ةيآلا يف بر ءاب عفرب نوقابلا أرقو .[۷] (ٍضْرَأْلاَو تومَسلَا بر آل يف

 مر د 7 2 و
 الم ُءاَيلا يلو ينإ لقَو ًاميبَر . اوُحتفأ كنإ ىنغ ٌرِسكا ةولتغا مضَو 5

 : ىلاعت هلوق يئاسكلاو ةزمحو مصاعو ورمع وبأ مهو (ىنغ) ب مهل زومرملا أرق

 رماع نباو ريثك نباو عفان ةءارق نوكتف .4ُهوُنََعأَف ل ءات رسكب ]٤۷[« 4ُهوُِيعَأت هوُدْح

 . ءاتلا مضب

 هرمه حتفب 1۹4[ 4 تتإ قد » یئاسکلا رهو (ًاعيبر) ب هل زومرملا ًارقو

 .اهرسكب هريغ أرقو 4 َكّنَأ#

 : ةفاضإلا تاءاي نم ناخدلا ةروس ىف

5 4 25 8 

 .ورمع وبأو ريثك نباو عفان اهءاي حتف [۱۹] نَا کیتا نإ 8 - ١

. AE A هدحو شرو ءايلا حتف [۲۱] «نولزاعاف ىل اونی نو ل. - ١ 

 ةيثاجلا ةروس

 اوا د یکوتب رم ينَو َّنِإَو مَ هرشك ىَلَع ٍتايآ مْفَرأعَم دا

 .[4] © ىب موق تيا 9 يئاسكلاو ةزمح امهو (افش) ب امهل زومرملا أرق

 تاء * امهريغ أرقو «نيعضوملا يف (ٍتْلاء# يف ءاتلا رسكب ]١[ دولي ِموَِل ثا٤ ا
 . امهيف ءاتلا عفرب

 يف تايآف ءرسكلا ةءارقل ليلعت «ًالوا ٍديكوتب ريضأ يفو َّنإو) :يبطاشلا لوقو
 «مكقلخ يف نإو# ريدقتلاو ةرمضملا نإ مسا اهنأ ىلع ةرسكلاب ةبوصنم نيعضوملا
 فرحف «لوألل ًاديكأت نيعضوملا يف «ِتْناءإل ظفل ررك وأ .€فالتخا يف نإو#

 يفو نإ نع «ليللا فالتخاو# يفو «طقف نإ نع «مكقلخ يفو# يف بان فطعلا

 . نيلماع ىلع فطعلاب ال ديكوتلاب كلذ لوأف ءًاعم

4۳ 



 ش امس ن
 المس ٌرصَمْلاَو ناكشإلاو ُحْنَفْلا هب  ةَواَشِعَو اَمَس صن اَي يختل ١

 يئاسكلاو ةرمحو رماع نبا ةءارق نوكتف «ءايلاب [14]: © موق یری © اوؤرق ورمع

 . نونلاب

 ّلَع لَعَجَو 8 :ىلاعت هلوق يئاسكلاو ةزمح امهو (المش) ب امهيلإ راشملا أرقو

 ةءارق نوكتف ءاهدعب فلألا فذحو نيشلا ناكسإو نيغلا حتفب {YYT]» # وش ورب

 .اهدعب فلأ تابثإو نيشلا حتفو نيغلا رسكب نيقابلا

 ees nn ةَرْمَح َرْبَغ ْعَفْدا ةَعاَسلاَوَو ٣

 أرقو 2ةَعاّسأو 9 ءات عفرب [۳۲] اف َتيَراَل ةعالأو ال ةزمح الإ ةعبسلا ءارقلا أرق

 الف .[۳۲] هالا ام یر ام ُملُقا# :ىلاعت هلوق يف ةعاسلا ظفل امأ .اهبصنب ةزمح

 الروح فول ًاناَسْخِإ محم لااتشح......... 3

 ]٠١[ # اًننَسْحِإ يدوب ننال اَمْيَّصوَو## يئاسكلاو ةزمحو مصاع ؛نويفوكلا أرق

 نوقابلا أرقو ءاهدعب فلأو نيسلا حتفو ءاحلا ناكسإبو «اًندَسَحِإ # ىف ةروسكم ةزمهب

 نيسلا نوكسو ءاحلا مضو زمه نودب رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان مهو

 . #ًانسح# اذكه اهدعب فلأ نودبو

 اناسحإ ىلإ انسح لوحت :همالك ريدقتو «ًاعم نيتءارقلاب يبطاشلا ظفل دقو اذه

 .نييفوكلا ةءارق يف

 باحص

 ًالَصُو ٍنآلغف مص ِءاَيِب ُدْمَبَو ةلبقو غقزا نَسْحَأ باحص ُرْيَغَو -'



 نيذلا كئلوأ# ةبعشو رماع ¿ نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان مهو باحص ريغ أرق

 ءانبلا ىلع نيلعفلا يف ةمومضم ءايب ]1١[ #زواجتيو اولمع ام ٌنسحأ مهنع َلَبَقت

 . لعاف بئان هنأ ىلع (ٌنسحأ) ظفل عفرو «لوعفملل

 اول ام َنَسْحأ منع بقت سرلا كيلوأ 9 صفحو يئاسكلاو ةزمح مهو باحص أرقو
 هنأ ىلع نس ياا بصنبو ‹ لعافلل امهئانب ىلع نيلعفلا يف ةحوتفم نونب #« زوجت

 ..هب لوعفم

 ل ىقىح ل 7 2 و

 ًالشهت ىح هلاّيلاب ْمُهَيِفَوُت 2 يِنناَدَِت اوُمَعْدَأ ماشه ْنَع لقو -*
 قطنلا ريصيف [171ةفناَدَعَيَأ $ ةملك يف ةيناثلا يف ىلوألا نونلا ماشه نع ةاورلا مغدأ

 نيتفيفخ نينونب قطنلا ريصيف راهظإلاب هريغ أرقو .ةددشم ةروسكم ةدحاو نونب

 .نيتروسكم

 مصاعو ورمع وبأو ريثك نباو ماشه مهو (الشهن قح هل) ب مهل زومرملا أرقو
 ةزمحو ناوكذ نباو عفان ةءارق نوكتف «ماللا دعب ءايلاب [19] 4 ہا قولو

 .نونلاب يئاسكلاو

 ن ف

 لو هيِشاَف عفرلاب ْمُهَنِكاَسَم  ُهَدْمَبَو ْمُمْضاَو ٍبْيَمْلاِب ئرت ال لو <
 الإ جرب ال أوُحَبصْأَك 9 مصاعو ةزمح امهو (الون هيشاف) ب امهل زومرملا أرق

 نوكتف :4 لكس » نون عفربو رب يف ةمومضملا بيغلا ءايب ["5] € مكس

 یر ال اوحبصأفإ يئاسكلاو رماع ن نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان مهو نيقابلا ةءارق

 .«مهتكاسمإ# نون بصنبو ئىرت يف ةحوتفملا باطخلا ءاتب #مهتكاسم الإ

 الث ْنَم ُفْلُخ اهب يِتْغْرْوَأَو يتو ينناڌيت ايو يتلو ُهاَيَو ه
 : فاقحألا ةروس يف ةفاضإلا تاءاي

 .ورمع وبأو يزبلاو عفان ءايلا حتف [۲۳] كبر ئو - 

 .ءاطعلا وهو لاوّتلا يطعأ : الث )000(
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 . يزبلاو شرو ءايلا حتف ]1١١[ 4 کسا نأ عزو » 21

000 

 .ريثك نباو عفان ءايلا حتف 1۱۷] هر نأ ناد ۳
 .ورمع وبأو ريثك نباؤ عفان ءايلا حتف ]11١[ کک فان نإ 8

 1 َح ع و ر 7 3 7

 الو نِسآ يف ُرّضَقْلاو ةَجح ىلع  اولتاق َءاَّنلا ريكاو زْصقاو مضلابو ١-

 4ّا ليس ن اولين # ورمع وبأو صفح امهو (ةجح ىلع) ب امهل زومرملا أرق
 أرقو .لوهجملل ينبم لعف هنأ ىلع ءاتلا رسكبو فلأ نودبو 4اولتق# فاق مضب []

 . «اولتاقإ## اذكه ةلعافملا ىلع امهنيب فلأو ءاتلاو فاقلا حتفب نوقابلا

 دعب فلأ لودب ]١١[ نساء ريع وام * ريثك نبا وهو (الو)ز ب هل زومرملا أرقو

 هنأ ىلع ةزمهلا دعب فلأب نوقابلا أرقو .رذح نزو ىلع هدنع يهف *نسأ## يف ةزمهلا

 . لعاف مسا

 2 5 ّح 2 ت ت ا 17 و 2 رس

 الصح ّيلمأَو كيرختو رسشىكو مهمضبو ىده فلخ افنا يفو ١

f 8ع 2  

 4 اًنِناَ لاق ادام 8 هنع فلخب أرقي يزبلا وهو (ىده) ب هل زومرملا نأ ىبطاشلا ركذي

 نأ نوققحملا هيلع يذلاو ءاهتابثإب يأ اهدمبو ءاهفذحب يأ ةزمهلا رصقب 3

 يقابك دملاب الإ هقيرط نم هل أرقي الف «يبطاشلا قيرط نم سيل زمهلا يف يزبلل رصقلا
 . ءارقلا

 حتفو ماللا رسكو ةزمهلا مضب يرصبلا ورمع وبأ وهو (الصح) ب هل زومرملا أرقيو.

 حتفب نوؤرقي نوقابلاو «لوهجملل ينبم لعف هنأ ىلع ]١5[ مهل َيِلْمْأ و يف ءايلا
 . لعافلل ينبم لعف هنأ ىلع هَل لما # ةروصقم فلأو ماللاو ةزمهلا

 فص باحص

 الَبقاَو َولْبَنَو فص ايلا ملت مكس ْنَولَْتَو ًاباحص ْرِسْكاَن ْمُهَراَرْسَأَو ۳

۳4٦ 



 يف ةزمهلا رسكب صفحو يئاسكلاو ةزمح مهو (باحص) ب مهيلإ راشملا أرق

 اذكه ةزمهلا حتفب نوقابلا أرقو ءّرسأ ردصم هنأ ىلع ]۲١[ © ْرْهَواَرَسِإ ُهَلَعَي هلو

 . رس عمج «مهرارْسأ##

 ' ةيآلا يف ةدراولا ةثالثلا لاعفألا يف ءايلاب ةبعش وهو (فص) ب هل زومرملا أرقو

 نوقابلاو ]۳١[« 1 ابل اَ التو تربص 07 َنيِدِهمْلا لعن ىح يح گولو 9 :ةيلاتلا

 ةثالثلا لاعفألا يف نونلاب

 حتفلا ةروس

 3 ش ش قح
 السلست ٌريِدَغ ويتؤُي ءاي يفو  ٌةثآلث ُدْعَبَو ىح اوُنِمْؤُي يفو ا

 لاعفألا يف بيغلا ءايب ورمع وبأو ريثك نبا امهو (قح) ب امهيلإ راشملا أرق

 امهريغ أرقو 4[2] €ةوحيسشو نك ةورّومتو ءولوسرو هللاي اوون # ةيلاتلا ةعبرألا

 . باطخلا ءاتب ةقباسلا ةعبرألا لاعفألا

 يف ءايلاب يئاسكلاو ةزمحو مصاعو ورمع وبأ مهو (ريدغ) ب مهل زومرملا أرقو

 .نونلاب لعفلا نوقابلا أرقو 01١1 اجا وتب ©

 0-0 8. ںی

 الك ُرَْضَقلاَو هللا مالك مآلب اًمُهْنَع ُرْسْكلاَو عاش ارض مضلابو ۲

 نإ يف (ارض) داض مضب .ء(عاش) ب امهيلإ راشملا امهو «يئاسكلاو ةزمح أرق

 .اهحتفب نوقابلا أرقو »11 € ص کی دارأ

 مال رسكب ءامهنع يف ةينثتلا ريمضب امهيلإ راشملا امهو ؛يئاسكلاو ةزمح أرقو

 مال حتفب نوقابلا أرقو .رصقلاب دارملا وهو ءاهدعب فلأ الب ]٠١[ * هَ ملك ل

 ١ .اهدعب فلأ تابثإب يأ اهدمو ملك »

 .قلحلا يف ءاملا رادحنا ةع رس : لسلستلاو ءءاملا عمجم :ريدغلا )000
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 ۴ 2 3 f 1 ساه سان حر و

 لش ُهَرَّرأَف ٌرٌُصقاَو ٍدجام اعف ةاطش َكَرَح حح َنولَمْئَياَمِب ۳

 ارب ب َنوُلَمَمَتاَمي # يف بيغلا ءايب يرصبلا ورمع وبأ وهو (جح) ب هل زومرملا أرق

[Y€]باطخلا ءاتب هريغ أرقو  . 

 حتفلاب ءاطلا كيرحتب «(دجام اعد) ب امهيلإ راشملا «ناوکذ نباو ريثك نبا ًارقو

 .ءاطلا نوكسب نوقابلا أرقو «[59] «مَعطَس حرخَأ » يف

 هريغ أرقو «[۲۹] «ٌمَرَراَف# ةزمه رصقب ناوكذ نبا وهو (الم) ب هل زومرملا أرقو

 .فلألا تابثإب يأ اهدمب

 4 ولم امي مم صب هاو يف بيغلا ءايب ريث 45 نبا وهو (مد) ب هيلإ راشملا أرق

 :باطخلا ءاتب هريغ أرقو «تارجحلا ةروس رح تا [14]

 ق ةروس

 7 د ف أ

 الخد راق ْدِإ َر ذآ ا اورِسْكأَو م ذا ِءاَيب لوق... 0 ع أ

 يف ءايلاب ]۳١[ #َهَجِ ْلومت موي ةبعشو عفان امهو (افص ذإ) ب امهل زومرملا أرق
 .نونلاب امهريغ ةءارق نوكتف لوم #

 «ٍوُجّشلأ ٌربَدآَو# ريثك نباو ةزمحو عفان مهو (اللخد زاف ذإ) ب مهيلإ راشملا أرقو
 .ربد عمج ةزمهلا حتفب نوقابلا أرقو «ربدأ ردصم «رابدإو# ةزمه رسكب [0]

 .رسكلاب مهلك ءارقلل يهف 3 روج ربدإو 8 روطلا عضوم يف فالخ الو

 .ةفحلملا يهو ةءاللم عمج : الملا )1(

۴۳۹۸ 



 : د

 0 هفلخب ًاليلَد فق يواسي اًيلابَو ١

 وهف «فالخب [41] وا مي # يف ءايلاب ريثك نبا وهو (اليلد) ب هل زومرملا فقي

 تايراذلا ةروس

 سس سل سعرا 3 ع - | 3 7 8. و
 مکا ام لی ةبعشو يئاسكلاو ةزمح مهو (الدنص ممش) ب مهيلإ راشملا أرق

 مال بصنب نوقابلا أرقو 24 نحل ل ةفص هنأ ىلع «ٌلئمإ» مال عفرب [۲۳] 4 َنُمِطَت

 . مكقطن لثم اقح قحل :هريدقت فوذحم ردصمل تعن هنأ ىلع #لثم##

 حا ش 0 2 د 8 0
 المح فرش ميملا .ضفخب موقو ايواَر نيعلا نكشم ْرصقا ةقعصلا يفو -؟ iA تام 7 مو هل ” ىلا طم( م سو رع و e مف 2 م

 اهرصقب يأ [:414ةَفِيَْصلأ 8 فلأ فذحب يئاسكلا وهو (ايوار) ب هل زومرملا أرق

 .نيعلا رسك عم اهدعب فلآ تابثإب يأ داصلا دمب هريغ ةءارق نوكتف «نيعلا نوكسبو

 ميم ضفخب ورمع وبأو يئاسكلاو ةزمح مهو (الّمحح فّرش) ب مهيلإ راشملا أرقو

 . ميملا بصنب مهريغ ةءارق نوكتف ء[٦٤] لبق ني جون َمْرَقَو » :ىلاعت هلوق يف (موق)

 روطلا ةروس

 | د
 ر

 اجلا اوُحَتْفا نو انب اوُرِسْكا اتا امو تَمَبئَوِب اَنْقَبْناَو رضبو ١- 2 0 هرم 66

 ل ن ك ر
 و

 ر
 a2 و سلم ر 7 هر u ده e so 7 2 سنا,

 “9ًَ فلخلاب باع ناَسل نورط يَسْملاَو صن ةممصا نوقَعِصياضر ۲

 .فيعضلا :لّمّرلاو «بيعلا نم ضام لعف باعو «ةنللا :ناسللا (؟)

۳۹۹ 



 ةحوتفم عطق ةزمهب ] «مهانعبتأو اونمآ نيذلاو# يرصبلا ورمع وبأ أرق

 .فلأ اهدعب نونو نيعلاو ءاتلا نوكسو

 . «موئَعَْنأَو 9 يأ ةنكاس ءات اهدعب نيعلا حتفو ءاتلا ديدشتو لصو ةزمهب نوقابلا أرقو

 هريغ أرقو ء[١۲] (مهاتلأ# مال رسكب «(ًانيد) ب هيلإ راشملا وهو «ريثك نبا أرقو

 يف (هنأ) ةزمه حتفب يئاسكلاو عفان امهو (اضر الجلا) ب امهل زومرملا أرقو

 .اهرسكب امهريغ أرقو «[۲۸] ميلا َرْهّمَّنِإ ل : ىلاعت هلوق
 «نوُفَعَصِي # ءاي مضب «(صن مك) ب امهيلإ راشملا امهو «مصاعو رماع نبا أرقو

 .اهحتفب امهريغ أرقو «[45]

 . ]۷[ 4دورطب ملا مهمآ # يف نيسلاب لبنقو

 ض ق
 0 1'2هعْبض فلخلاب َماق ياّرك ٌداَصَو ۳

 الب فلخو هنع فلخب دالخ مهو (هُعْبَص فلُحلاب ماق) ب مهل زومرملا أرقو

 داصلاب نيقابلا ةءارق نوكتف . 4 َنوُرِطِيَصُمْلا مه ْمأ 8 يف اياز داصلا مامشإب فالخ

 .دالخو صفحل ىناثلا هجولا وهو ‹ةصلاخلا

 َنوبَيمْلا »8 ظفل يف ةصالخلاو

 .ًادحاو ًالوق نيسلاب لبنقو ماشه ىور - ١

 .داصلاو نيسلاب صفح ىور - ۲

 .ةصلاخلا داصلابو مامشإلاب دالخ ىور - ٤

 . ةصلاخلا داصلاب ةبعشو يئاسكلاو ناوكذ نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان ىور - 6

 .دضعلا :عْبضلا 00(



 5 ف

 ےہ ورا نهد ےک
 مجنلا ةروس

ecer الَقَتُم ماته ِهيورَي بذكر ١ 

 .لاذلا فيفختب نوقابلا أرقو «(ُداَوُّقلا ٌبَّذَك ام) لاذ ددشي ًاماشه نأ ىبطاشلا ربخأ

 الفخاو ٌرْمَهلا دز ىكملل َةَءاَثَم ًاذشاوشتفاو ةنورلاَمت 5

 ]1١[ © مرفأ # ءات حتفب يئاسكلاو ةزمح امهو (اذش) ب امهل زومرملا أرق
 ميملا حتفو ءاتلا مضب نوقابلا أرقيو «4ُهّنْؤُرُمتفْأإل اذكه اهدعب فلأ نودب ميملا نوكسو 3 و ۰ 3

 . فلآ اهدعبو

 ةملكلا حبصتف ]۲١[ 4 ةْؤَنَمَو # يف فلألا دعب ةزمه ةدايزب يكملا ريثك نبا أرقو

 . زمه نودب نوقابلا أرقو «لصتم دم اهيف ريصيف #ةءانمو#

 .ءايلا ناكم ىف داضلا دعب ةنكاس ةزمهب [1؟] ( رض ُهَمْسِي ًاضيأ ىكملا أرقو

 . زمه ريغ نم ةيدم ءايب نوقابلا أرقو

 د ف ل 1 م - 4 شا 5 50

 الك بطن ْنْوملْعَي ْبطاَخَو ًاديمح افشاعشاخاعشخ .......... ١

 ًاعشاخإ# ورمع وبأو يئاسكلاو ةزمح مهو (ًاديمح اقش) ب مهل زومرملا أرق

 .درفم لعاف مسا اهنأ ىلع ةففخم نيشلا رسكو اهدعب فلأو ءاخلا حتفب [#01مهراصبأ

 عمج امهنيب فلأ نودب ةحوتفم نيشلا ديدشتو ءاخلا مضب «ًاعّشُخ# نوقابلا أرقو

 . عشاخ

 ىف باطخلا ءاتب ء(الك بطف) ب امهيلإ راشملا امهو «رماع نباو ةزمح أرقو

 .اهيف بيغلا ءايب امهريغ أرقو ]1١[« «ًادغ نوملعتس#

١ 



 لجو زع نمحرلا ةروس

 3 كك 1
 س

 کش ضْمَحْلاب نونلاو ىفك بضتب  اھثالت عفر ُناَحْيَرلاو وُذ ٌبحلاوو ١

 بصنب ]۱١[ «ُناَحيَرلَأَو فصعلأ وذ ُبَحْللَو # .(ىفك) ب هيلإ راشملا رماع نبا أرق

 .«َناحيرلاو# ةملكو .«اذ# ةملكو *ّتحلاو# ةملك

 وذ ٌتحلاو# عفرب «(الکش) ب امهل زومرملا امهو ‹يئاسكلاو ةزمح أرقو

 .#ناحيرلاو## ضفخو #فصعلا

 .«ناَحيرلاَو فصعلاوذ بلاو # ثالثلا تاملكلا يف عفرلاب نوقابلا أرقو

 فا حا |

 ًالمخاف رشكلاب ُنيَّشلا ُتآَشُْمْلا يفو  ىَمَح ْدِإ ّمَّضلا حتفاَو ْمُمْضاَق ٌجْوْخَيَو -'

 72 2 722 و ش و هس هاو 2 ند

 الج مَهّيِكَم مضلا رشكب ظاوش ٌعِئاَش ٌءاّيلا غرف ٍفلخب ًاحيجص ۳

 مدو ےک د روع ورو f ef ا.

 [۲۲1 «ؤلؤللا اهم جرحي 8 «(ىمح ذإ) ب امهيلإ راشملا امهو «ورمع وبأو عفان أرق

 ًاينبم ءارلا مضو ءايلا حتفب نوقابلا أرقو «لوعفملل ًآينبم ءارلا حتفو جرحي ءاي مضب

 ٠ . لعافلل

 هنع فالخب ةبعشو ةزمح امهو «(ٍفلُخب ًاحيحَّص المحاف) ب امهل زومرملا أرقو

 اذه ىلع مهعم ةبعشو «نيشلا حتفب نوقابلا أرقو ء[1١۲ 4رحببلا فُتاددْلَا 9 نيش رسكب

 ٠ .هجولا

 ءايلاب [1] ك ٌحرفَتَس » :(عئاش) ب امهيلإ راشملا امهو يئاسكلاو ةزمح أرقو

 .ىلاعت هلل يهو ةمظعلا نونب نوقابلا أرقو «ىلاعت هللا مسا ريمض ىلإ دنسم هنأ ىلع

 نوقابلاو «ظاوش نيش رسكب [0] © اوس اکبل لزب # ريثك نبا يكملا أرقو

 س

 .ديُق :لكش )2000(



 ت قح
 ًالبْقُتَو یدهت مص ىّلوألا يف ثِمْطَي م يم رشکو ٌّقَح رج احن َمْقَرَو -4؛

 اولا ماب لا ُمَنَو عوُيُم  ةدخو نالا ين ثوب َلاَثَو م
 الت وب َنِيئرمُمْلا ضْعبو ةيجو اّن اَمُهُبَأ مص يئامكلا لوقو -5

 (ساحنوا نيس رجب «(قح) ب امهيلإ راشملا امهو ءورمع وبأو ريثك نبا أرق

 . 4ظاوشإ# ظفل ىلع ًافطع اهعفرب نوقابلا أرقو ران نما ىلع ًافطع ["4]

 . 4َى » ةملك يئاسكلا نع يرودلا صفح وهو (ْىَدْهُت) ب هيلإ راشملا أرقو

 . ميملا رسكب [74] ةيناثلا ةملكلا يف هتءارق نوكتف «ميملا مضب [51] ىلوألا

 يرودلا ةءارق سكعب أرق هنأ ثيللا ثراحلا يبأ نع ءادألا لهأ ضعب ب لقن دقو

 ثيللا نع صنلا درو دقو اذه «ىلوألا ةملكلا يف ميملا رسكو ةيناثلا ةملكلا ميم مضف

 .يرودلا ةءارقك ةيناثلا يف اهرسكو ىلوألا ةملكلا ميم مضب هسفن

 اذهو «يناثلا وأ لوألا نم تئش نيظفللا يأ مض :لاق هنأ يئاسكلا نع لقن دقو

 ام :لاق هنأ يئاسكلا نع ينادلا لقن دقو «نيتغللا نيب عمجلا هيف نأل ةهاجو هيف لوق

 ۰ .امهنيب عمجأ الأ ىلع رسكلا وأ مضلاب تأرق امهيأب يلابأ

 .رييختلا اذهب يئاسكلل الت نيئرقملا ضعب نأ يبطاشلا ربخأ مث

 : ةصالخلاو

 ءرسكلاب مث مضلاب لوألا عضوملا أرقاف (نهثمطي ملل يظفل يئاسكلل تأرق اذإ

 امأ «يئاسكلا دنع ًاعم امهرسك وأ ًاعم امهمض حصي الف «مضلاب مث رسكلاب يناثلاو

 .امهيلك نيعضوملا يف ميملا نورسكي مهف نوقابلا

 التم هيف ماشلا مشر واوب راع نبا ٍلآلَجْلا يِذ اي اًمُوِخآَو ۷

 ليل ےک نع یکتا

 4ا 7 ةفص 2« يذل لدب «وذ# ب [YA] لمل ىذ کیر م متا كرل % رماع نبا أرق

 . مهفحاصمل ًاعابتا ءايلاب « يذ# نوقابلا أرقو .يماشلا فحصملا مسرل ًاعابتا
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 ةعقاولا ةروس

 ف ص س ۰
 ىلتغان حص د سلا نوكش ًابرُعَو افش اًمهِعْنَر ضفخ ُنيِعَو روحو دا

 ضفخب [؟١] #نيع روحو يئاسكلاو ةزمح امهو (افش) ب امهل زومرملا أرق
 .نونلاو ءارلا عفرب امهريغ أرقو ‹«نيع# يف نونلا ضفخو ,««روحو# يف ءارلا

 [YY] # ا رع © (ىلتعاف ححص) ب امهيلإ راشملا امهو ةزمحو ةيعش أرقو

 .اهمضب نوقابلا أرقو ««ًابرع# ءار نوكسب

 | ن ف د

 الو اَفَص اّنإ ماَهقتشاو وْفَّصلا ىَدَن يف برش َمْضْناَو راد اَنْرَدَق ٌفنِخَو ١

 لاد فيفختب [10] # َتْوَمْلَا كنب ارد غ # (راد) ب هل زومرملا ريثك نبا أرق

 .اهديدشتب هريغ أرقو «اَتَرَدَق

 « رِيلَل برش (ِرْفَّصلا ىَدَن يف) ب مهيلإ راشملا مهو عفانو مصاعو ةزمح أرقو

 . اهحتفب مهريغ أرقو 24تبْرُش# نيش مضب ]

 وهف «ماهفتسا ةزمه ةدايزب [17] «َنصَرْعَمل اإ (افص) ب هل زومرملا ةبعش أرقو

 ىلع ماهفتسالا ةزمه فذحب هريغ أرقو «ةروسكمف ماهفتسالل ةحوتفم نيتزمهب أرقي

 .رابخإلا

 شش

 0 ٌمِئاَش رصَقْلاَو ناكسإلاب عِتْوَمِب -*

 0/51 4 روحنا عقؤمي  :(عئاش) ب امهيلإ راشملا امهو «يئاسكلاو ةزمح أرق

 حتفب نوقابلا أرقو «درفم هنأ ىلع ءرصقلاب دارملا وهو فلألا فذحو واولا نوكسب

 .*مَقوَمي # يأ عمجلا ىلع فلأ اهدعبو واولا

 .ةعباتملا ةدش :ىنعملا نوكيف ‹ةعباتملا وهو ءالولا نم :الو .بلصلا رجحلا :افص قلن

٤ 



 ّح هرم
 لوح َءاخلا ٍرِسْكاَو ْمُمْضاَدَخَأ دقو 000000000000000 1

 ف

 ًالَصْيَف ّمُضلا رسكاو عطقب انورظ- 2 ْنأَو ىقك لكو ُهْنَع مکكتاتیمو ١

 ذّقو# يف ءاخلا رسكو ةزمهلا مضب (الّوخ) ب هيلإ راشملا يرصبلا ورمع وبأ أرق

 نوقابلا أرقو «لعاف بئان هنأ ىلع «مكفاثيم# ظفل عفرو لوعفملل ًاينبم [۸] «دخأ

 . «مكقاثيمإ# ظفل بصنو لعافلل ًاينبم 4ذَخأ دقو# ءاخلاو ةزمهلا حتفب

 11١1 «ىَتْسُحلا هللا َدَعَو ٌلكو# يف عفرلاب (ىفك) ب هل زومرملا رماع نبا أرقو

 . 4من هلأ دعوو إل اذكه بصنلاب نوقابلا أرقو

 عم [18] (انورظنأ# يف ةحوتفم عطق ةزمهب (الصيف) ب هيلإ راشملا ةزمح أرقو

 . (اتررظنأ » ءاظلا مضو لصو ةزمهب نوقابلا أرقو «ءاظلا رسك

 د 1
 e رر

 ص

 ًالص مد دعب ْنِم ِناَداَّضلاَو َنَعْدِإ ف ِيفَحلا َلَرَت ام ماشلا يغ ْلَخْوُيَو د"

 ًارقو 01151 هيلو حك دوي ال 8 يف ريكذتلا ءايب رماع نبا الإ ةعبسلا ءارقلا أرق

 « يَ نم لر امو يف يازلا فيفختب (زع ذإ) ب امهيلإ راشملا صفحو عفان أرقو

 ' . يازلا ديدشتب نوقابلا ًارقو 3

 .نيتملكلا ىف داصلا ديدشتب نوقابلا أرقو «[18] «ٍِتَقِدَصُمْلاَو َنِوَدَّصُمْلا نإ

 مع
 ب جاوب Foo يم oo را و ا 0 2 هر 22 ومو وكس وع

 الصوم الصو مع فذحا وه ٌنِنْع لا وه لقو اظيفح ْرصقاف مكاتاو -4

 .رومألا لوحتب ملاعلا :لّوُحلا )١(



 فذحبو (مكاتأ) ةزمه رصقب (أظيفح) ب هيلإ راشملا يرصبلاو ورمع وبأ أرق

 .ةزمهلا دعب فلأب نوقابلا أرقو ء[١۲) «ْمُكحدَتآَمِيأحَيَفَتاَلَو » يف اهدعب فلألا

 سو # نم «#وهؤ» ظفل فذحب رماع نباو عفان امهو (مع) ب مهل زومرملا أرقو

 .اهفذح مدعو اهتابثإب نوقابلا أرقو ء[١۲] 4ٌديِميْلآٌعوَْل وه هلأ َّنِإَ وس

 (وه) ظفل فذحب رماع نباو عفان ةءارق نأ (الّضَوُم الّضَو) هلوقب يبطاشلا ربخيو

 .انيلإ تلصو ىتح عامسلاو ةهفاشملاب ةلوقنم ةرتاوتم ةءارق

 ةلداحملا ةروس

 ا

 الكنق ُهَميِج ْمُمْضاَو دَ ًانكاَس َنوُتلا رّضْنا نوجا ىفو ١ 2 مس ري هش هر ر ت و ا

 يأ نونلا رصقب [۸] 4 ْنِإْلاِب ترسو # ةزمح وهو (المكتف) ب هل زومرملا أرق

 هب قطنلا ريصيف ءميجلا مضو ءاتلا ىلع اهميدقتو اهنوكسبو اهدعب فلألا فذحب

 نونلا ىلع ءاتلا ميدقتب € ترجو # هريغ أرقو «(نوهتني) نزو ىلع #«نوَجَتْني#

 ن مع ع ص
 القوت سلاَجَملا يف دمو مَع الخ ها َوْفَص اعم ْمُمِضاَف اوشا َرْشكو ١

 عفانو صفحو هنع فلخب ةبعش مهو (مَع الع هفلخ َوْمَص) ب مهل زومرملا أرق

 ةءارق نوكتف «نيتملكلا يف نيشلا مضب ]1١[ «أوُرشنأف أوُرشنأ لق اَدِإَو# رماع نباو

 .ةبعشل يناثلا هجولا وهو ءامهيف نيشلا رسكب نيقابلا

 ءىدتبي نيشلا رسكب أرقي نمو «ةمومضم ةزمهب ءىدتبي نيشلا مضب أرقي نمو

 ٠ .ةروسكم ةزمهب

 يأ ميجلا دمب # نيليَجَمْلا ف اوسم # :(الفون) ب هيلإ راشملا مصاع أرقو
 اهناكسإب يأ ميجلا رصقب هريغ أرقو «ميجلا حتف اذه نم مزليو اهدعب فلأ تابثإب

 .اهدعب فلألا فذحو

 0 ايلا ىلسُر يفو ۳



 عفان اهحتف [] هلأ تإ لْسَرَوا» : ىهو ةدحاو ةفاضإ ءاي ةلداجملا ةروس ىف

 .نوقابلا اهنكسأو رماع نباو

 ل 1
 3 ا و تلا ل د هما اه ربا” سال 8

 لم فلخب نوكُي ثنا ةلوُد عمو زح ليقثلا نوبرخُي 0 ع ا

 « مُهَتويِب نوري ءاخ حتفب يرصبلا ورمع وبأ وهو (زُح) ب هيلإ راشملا أرق
 .ءارلا فيفختو ءاخلا نوكسب نوقابلا أرقو «ءارلا ديدشتو

 لبق عقاولا (نوكي) ظفل يف هلو (ًةلود) ءات عفرب (YN) .ڏ4 هل زومرملا ماشه أرقو

 (ةلود)و ريكذتلاب (نوكي) ماشه ريغ أرقو ءريكذتلابو ثينأتلاب :ناهجو (ةلود) ظفل

 ظ .بصنلاب

 ۹ r 0 ا 2ع 7 20 م س
 الصوت ءاي يسنإ ةوسسا يوذ اورصقاو حتفلاو مص رادج و سه"

 ا

 يئاسكلاو ةزمحو مصاعو رماع ن نباو عفان مهو (ةوسأ يوذ) ب مهل زومرملا أرق

 1 «لادلا دعب فلألا فذحب يأ رصقلاو لادلا مضو ميجلا مضب [14] € ردج هارو نم وأ ¥

 فلآ تابثإ يأ اهدمو لادلا حتفو ميجلا رسكب ورمع يبأو ريثك نبا ةءارق نوكتف

 .اهدعي

 نباو عفان اهحتف ]1١[ هلأ ف أ نإ »م :يهو ةدحاو ةفاضإ ءاي رشحلا ةروس يف

 .نوقابلا اهنكسأو ءورمع وبأو ريثك

 ةنحتمملا ةروس

 ك ت ن
 المك نا ااو او ئوت رشکب  ُهُداَصَو لص مَّضلا ُحْنَن ُلَصْفْبَِو ١-

 .أطبأ اذإ ىآل نم لعاف مسا ءِءال نم روصقم :ال )١(

{¥ 



 هريغ أرقو [۲] 4 كني ُلِصْنَي 8 ءاي حتفب مصاع وهو (صن) ب هيلإ راشملا أرق

 داص رسكب يئاسكلاو ةزمحو مصاع ؛نويفوكلا مهو (ىوث) ب هل زومرملا أرقو

 .اهحتفب مهريغ أرقو «* لصفي#

 داص ديدشتي رماع نباو يئاسكلاو ةزمح مهو (المك هيفاش) ب مهيلإ راشملا أرقو

 ..اهنوففخي نوقابلاو «*لّصفيإ#

 : ةملكلا هذه يف تاءارقلا ةصالخو

 داصلا حتفو ءافلا نوكسو ءايلا مضب «لَّصْفُي# ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرقي - ١

 ش . ةففخم

 .ةلقثم داصلا حتفو ءافلا حتفو ءايلا مضب َلَّصَمُي# رماع نبا أرقيو - ١

 . ةلقثم داصلا رسكو ءافلإ حتفو ءايلا مضب «لّصَفُي يئاسكلاو ةزمح أرقيو - ٣

 .ةففخم داصلا رسكو ءافلا نوكسو ءايلا حتفب *لصمي# مصاع أرقيو - ٤

 نيس ليقثتب ٠ # مصوب أكسنت الو ورمع وبأ وهو (الح) ب هل زومرملا أرق

 .ميملا نوكس همزليو نيسلا فيفختب هريغ أرقو «ميملا حتف همزليو «اوكّسَمْت#

 فصلا ةروس

 1 و ّح وو -

 الد ًاذش ْنَع ُهَرون ضفحلاو هنو المو 0000.00.00... ١

 ريثك نباو يئاسكلاو ةزمحو صفح مهو (الد اذش نَع) ب مهل زومرملا أرق
 .٠ 57 و سال عاق

 ءاه رسك هنم مزليو #2 هرونإل ءار صفح و متم نيون فدحی AJ] © ورود مم هللأو م

 «ةروث# ءار بصنو #متم# نيونتب ةبعشو رماع نباو ورمع وبأو عفان أرقو «ريمضلا

 رم مص مريو 3 5 هضلا ءاه م هلم زلي



 امس ش
Go. uoلما هو 0و ساو هه نور 2 5 س < سعر 03  

 القث ماشلا نع مكيجنتو اَمَس انّون راصتنأو امال در هللو -۲

 مال ةدايزب ]١4[ هل ًاراصنأ اونوك# ورمع وبأو ريثك نباو عفان مهو امس لهأ أرق
 ماللا ةدايز كرتب نوقابلا أرقو ءهلبق «اراصنأ# ظفل نيونتو ءةلالجلا ظفل ىلع رجلا

 .راصنأ ني نيونت فذحو

 حتف هنم مزليو ]٠١[ (ميلأ باذع نم مكيَّجْنَت# ميج ليقثتب يماشلا رماع نبا أرقو

 .نونلا نوكس همزليو ميجلا فيفختب هريغ أرقو «نونلا

 .r 00 ٍةَفاَضِإ ٍءاَيب ىراّصنأو ىدْعَبَو ۳

 اهنكسأو فو ورع یاو رثك ناو مان ال ف 0 تا يب ی

 .نوقابلا اهنكسو ءهدحو عفان ءايلا حتف ]١4[ وَ َلِإَِراَصنَأ نم -

 نوقفانملا ةروس

 لَح أضر ا ا نوُكُس شح شو eee nna ى١

 نيش نوكسب ورمع وبأو ل معد (الخ أضر داز) ب مهل زومرملا أرق |
 ذب مهريغ أرقو 41 € درک و وو ر شخ اک ل يف شخ

 ص ۱

 الفخ مزَجلا اوُبِصْناَو واوب َنوُكأ فص َنْولَمْمَي اَمِب ًافلِإ اوول فو ۲

 .متغلا نم هعرض يف نبللا عمتجا ام وهو لفاح عمج :لّقُحلا )١(

۹ 



 ك4ازول» واو فيفختب ]٥[ « مسوي اوو عفان وهو (أفلإ) ب هيلإ راشملا أرق

 .اهديدشتب نوقابلا أرقو
 ےک ےس ہک ےس

 ]1١[ نولمعت ام ری هلل ُ هللاو 99 يف بيغلا ءايب ةبعش وهو (فص) ب هل زومرملا أرقو

 ر اطخلا ءاتب هريغ آرقو ؛ ةروسلا هله مانخ يف

 نوقابلا أرقو دس ىلع ًافطع درو اذكه ۰ ١ 4او دَ ا
 .«قدصأف# لحم ىلع ًافطع «نونلا مزجبو «نينكاسلا ءاقتلال واولا فذحب

 .نباغتلا ةروس يف يشرف فالخ دجوي ال

 ىلع «ورمأإل ظفل ضفخبو «علاب» يف نيونت نودب [۲ در عب صفح أرق

 ..هب لوعفم مآل طفل بصنو (علاب# نيوتب نوقابلا| ارفو «ةفاضإللا

 ميرحتلا ةروس

 ر .

 VG هو هوي Za م55
eres ر رس - يع دو )د ا ف فيس شتلاب ١ 

 2«َفَرَع# ءار فيفختب [14 ٌمَضَعَب فرع # ىئاسكلا وهو (الفر)ب هيلإ راشملا أرق

 .ءارلا ديدشتب نوقابلا أرقو
 هيله 7 وكم هس

 ما ا ع ع ع ا ا ع ع ا ع anurans ةبعش احوصن م ا

e 

 مَع :القر 01١(

5٠ 



 كلملا ةروس

 ًاللّهَت َّقَش دیدشتلاو ِرْضَقْلا یل توفت نم... ١- 5259 كَ : (

 دعب فلأ نودب [۳] «ِتْهَمَت نم# :(ًىش) ب امهيلإ راشملا يئاسكلاو ةزمح أرق

 .واولا فيفختو فلأب نوقابلا أرقو .واولا ديدشتو ءافلا

 ةزيدفير 5 عودوا 5 هے . : 0 هيما oh . مل ر ش
 الدبا اواو سنف ىلوألا لصولا ىفو ةلوصأ نيتزمهلا ىف ومتنماَو -

 «ةملك نم نيتزمهلا باب يف [13] 4 مني يتزمه يف ءارقلا بهاذم تمدقت

 ةروس يف (مّتنمآء يف ةصلاخ اواو ىلوألا ةزمهلا لدبي ًالبنق نأ يبطاشلا ركذ. هيفو

 ققح #روشنلا# ىلع فقو اذإف .«روُشُتلا# ةملكب «مُثتِمَأ ل ةملك لصو اذإ كلملا

 هذه 1 «هبهذم لصأ ىلع ًاقلطم اهلهسي لبنقف ةيناثلا ةزمهلا امأو «ىلوألا ةزمهلا

 . هيبنتلاو ريكذتلا باب نم انه لبنقل ةلأسملا

 ر

 لَنا ينكلهأو الاب يهم لضُو نم وُملْمَي ٍبْيَع ْعَم مص آنوُكش ًاقحشف د“
 أرقو «عاحلا مضي ]١1[ اقف يئاسكلا وهو (ضْر) ہل هل زومرملا أرق

 .اهئاح نوكسب نوقابلا

 هريغ أرقو «[۲۹] لك يوهم م َنوُملْعَتَسَم 8 يف بيغلا ءايب ًاضيأ يئاسكلا أرقو
 . باطخلا ءاتب

 قفتم 7 4 ردك تك نزلت نأل نم ب دولس ظفل مظانلا ديقو
 . ءاتلاب هتءارق ىلع

 :امه ناتنث ةفاضإلا تاءاي نم ةروسلا هذه ىفو

 .نوقابلا اهحتفو (هدحو ةزمح ءايلا نكسأ [YA] دا ىكلهأ نإ ل ١

 ‹«صفحو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان ءايلا حتف [۲۸] ( اته وأ مم ١

 . نوقابلا اهنكسأو

 .رورسلا :للهتلاو ءءاضأ ىنعمب قش )١(



 ملقلا ةروس

7 1 4 
 ns دلاَح كنوقلزَي يف ْمُهُمَضَو ا

 كنوفلزول # يف ءايلا مضب ًاعفان الإ ةعبسلا ءارقلا مهو (دلاَح) ب مهل زومرملا أرق

 . «َكتوُقِلزيل# يف ءايلا حتفب هدحو عفان أرقو ء[1١١ رر

 ةقاحلا ةروس

 «#©# د 5
 V7) ء واع ب 0 5 < ومما م مر

eee neon mi الح ّىور كَّرَحَو ٌرِسكاف هلبق نمو ١ 

 حتفو فاقلا رسكب ورمع وبأو يئاسكلا امهو (الَح ٌىور) ب امهيلإ راشملا أرق

 .ءابلا نوكسو فاقلا حتفب نوقابلا أرقو «[4] (هلّبق نّمو) يف ءابلا

 ف ش

 الصوت ِءاَه نود نم ةَيناطلشو لصق هيهاَم هَيلاَم ًءاَفِش ئفْخَيَو -"؟

 لعفلا يف ريكذتلا ءايب يئاسكلاو ةزمح امهو (ًءافش) ب امهل زومرملا أرق

 . ثينأتلا ءاتب نوقابلا أرقو «[۱۸] (ةيفاخ مكنم ىفخت ال يف ىمي

 يف ًافقو اهتابثإو ًالصو تكسلا ءاه فذحب (الصوتف) ب هيلإ راشملا ةزمح أرقو

 أرقو ٠١[. :ةعراقلا] «هيهام## ىفو انه [۲۹] «هيناطلس# «[۲۸] «هيلام# تاملك

 .ثالثلا تاملكلا ىف ًافقوو ًالصو ءاهلا تابثإب نوقابلا

 هو و أ يام 1 0

 0 عاد هل يفلخب ةلاقُم نوتمؤي نوركذيَو ل“

 ريثك نباو ماشهو هفلخب ناوكذ نبا مهو (عاد هل فلُخب ُهلاقُم) ب مهل زومرملا أرق

 لاذلا ديدشت عم [41] (نوركذي ام.ًاليلقإ و ]٤۱[ «نونمؤي ام ٌاليلقإ# يف بيغلا ءايب

 .«نوُركّذي# يف

 . ّيَّرلا ىنعمب ردصم : ىورلا )01(

1۲ 



 فيفخت عم 4نوُرَكَذت «نونمؤت# نيلعفلا يف ة ءاتلاب صفحو يئاسكلاو ةزمح أرقو

 . «نورّكّذتإ يف لاذلا

 .«نوُركذ# لاذ ديدشت عم نيلعفلا يف ءاتلاب ةبعشو ورمع وبأو عفان أرقو

 جراعملا ةروس

 ل

ees aa التر جرعيو ١ 

 ]٤[‹ «ةكئالملا ْجْرْعَي يف ريكذتلا ءايب يئاسكلا وهو ر ب هل زومرملا أرقد

 : 7 1 1 د

 الَدْبا ءاي وا واو ْنِم وأ رْمَهلا َنِم مُضْرْيَعَو ناد ٌنْضُع ٍرْمَهِب لاسو ١

 نباو يئاسكلاو ةزمحو مصاعو ورمع وبأ مهو (ناد ْنصغ) ب مهل زومرملا أرق

 . ريغ نم فلأب «ٌَلاَس# رماع نباو عفان أرقو ]١[« 4لأسإل يف ةققحم ةحوتفم ةزمهب ريثك

 : ةثالث تاهيجوتب رماع ناد عنا ارق ياا هيو

 اهلبق ام حتفو واولا تكرحت املف «(لي ا اهلصأ نأ ىلع داو نم ةلدبم فلا -

 .ًافلأ تبلق

 الّبقَت صفح عْمَجلاب ذب تینا ١ و مهِصْمَح ئوس 0 5-5

 صفح ةءارق نوكتف 11[2] «ىَرّشلل ٌةعازنا عفرب ًاصفح الإ ةعبسلا ءارقلا أرق

 . عار # بصنب

 ةءارق نوكتف r1» نري يبي * يف عمجلا ىلع لادلا دعب فلأب صفح أرقو

 .دارفإلا ىلع فلأ نودب هريغ
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 ]٤١[ درب صن لإ رماع نباو صفح امهو (مارك الغ) ب امهل زومرملا أرق
 .داصلا نوكسو نونلا حتفب نوقابلا أرقو «داصلاو نونلا مضب

 حون ةروس

Sg... esen -_3المع ُمَّضلا هب ادو لَ  

 أرقو «[5*] 4او َنُرَدَت الو يف واولا مضب نا وهو (اليعأ) ب هل زومرملا أرق
 .اهحتفب نوقابلا

 ا ا اهُتاَضُم يب مث ينإو يئاَعث ١

 : ةيلاتلا تاءايلا ةفاضإلا تاءاي نم حون ةروسأ يف

 .نوقابلا اهنكسأو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نباو عفان ءايلا حتف [51 4ار ولى ولعُد ل - ١

 .نوقابلا اهنكسأو ءورمع وبأو ريثك نباو عفان ءايلا حتف [۹] مكت آن 8 - ؟
 ور ےک رک رس

 .نوقابلا اهنكسأو « صفحو ماشه ءايلا حتف [YA] «اًنسْؤُم ےس لحد لو $۳

 نجلا ةروس

 3 ش ك
es Kالع ًافَرَش ك َنِإ حف والا عم  

 صفحو يئاسكلاو ةزمحو رماع نبا مهو (ِلَع فرش ْجك) ب مهل زومرملا أرق:

 اّن انآ ىلإ 101 4 لَك متر نم رشع يالا عضاوملا يف 4نأو# ةزمه ت
 .ةقباسلا رشع ْيَنثالا عضاوملا يف (نإو# ةزمه رسكب نوقابلا ًارقو اڪ مسل

 ا ص
 “9لا یّرص رشکب اَمَل م ينو هتف َدَجاَمَمْلا ن نأ مهلك ۾ نعو ۲

 )١( يفايفلا يف ةراجحلا نم ةبوصنملا ةمالعلا يهو ةَرص عمج :ىّرْصلا .

٤ 
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 .فالخ الب [۱۸] هل َدِجَسَمْلآَّنَأَو 8 ةزمه

 [14] أ دبع ما ا منا عفانو ةبعش امهو (الُعلا ىَوُص) ب امهل زومرملا أرقو

 .اهحتفب امهريغ ًارقو «ةزمهلا رسكب

 حتف ىلع اوقفتا دق ةعبسلا ءارقلا نأ تيبلا نم لوألا رطشلا يف يبطاشلا ربخأ

 ل اف
 ت وار 5 سم ها ل ر .٠ و

 َالّجَقَت باَطَواَضَت اَنَن لق اَنُه  اَمَّنِإ لاق ىفو فوك اي ُهَكَلْسَتَو -*

 ىف بيغلا ءايب نوؤرقي ىئاسكلاو ةزمحو ًامصاع نييفوكلا نأ ىبطاشلا ربخأ

 . «هكلمت# لعفلا يف ىلاعت هلل ةمظعلا نونب نوقابلا أرقو +73 ««اًدعص اًباَّذَع هكْذسي 9

 ماللا نوكسو فاقلا مضب مصاعو ةزمح امهو (ّضَن اشف) ب امهيلإ راشملا أرقو

 حتفب نوقابلا أرقو ءرمأ لعف لعفلا نأ ىلع ]۲١[ «اوُعَدأ آن ل # يف امهنيب فلأ نودب

 . ضام لعف هنأ ىلع «وعدأ امنإ لاق# امهنيب فلأو ماللاو فاقلا

 ل
 آلّمَجَت ُفاَضُم يّبَر اَيَو ٍفلُخِب مزال ملا هرشك يف ًادّبل لقو -4 Er سما كو كل و مر و و 2 ۶ 5

 هريغ أرقو «آدبل# مال مضب [14] كاَدَيل هيلع ن أوداك 8 هنع فلخب ماشه أرق

 . ماشهل يناثلا هجولا وهو اهرسكي

 عفان اهحتف [15] اما ير مل ُلَمَجِي مآ يه ةدحاو ةفاضإ ءاي نجلا ةروس يف

 . مهريغ اهنكسأو ءورمع وبأو ريثك نباو

 لمزملا ةروس

 ك ةبحص حا ك

 الك ُهُتبْحُص عقرلا ضْفَخِب ُبَرَو  اًَكَح امك ُهَوُرِيْكاَف ٌءاَطو ًابطَوو دا

 .ًاعم نيتءارقلاب يبطاشلا ظفل دقو «فلأ ريغ نم ءاطلا نوكسو واولا حتفب امهريغ
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 بر رماع نباو يئاسكلاو ةزمحو ةبعش مهو (الك هتبخص) ب مهيلإ راشملا أرقو

 .اهعفرب نوقابلا أرقو .4ٌبر# ةملك يف ءابلا ضفخب [5] «ِبرْغْلأَو قرش

 ور
 ومو حآل مّضلا ُنوُكَس ْيَلْثَو ىظ ِهِفضِن اتو ْبِصْناَن ثل او 5

 ءاف بصني يئاسكلاو ةزمحو مصاعو ريثك نبا مهو (ىَّبظ) ب مهل زومرملا أرق

 ءافلا ضفخب نوقابلا أرقو < «نيظفللا ىف ة ءاهلا مضو [] € مو م ءاثو © مفضي #

 . «دئلُتو هفضنو# نيظفللا يف ءاهلا رسكو ءاثلاو

 أرقو 1١01 يللا يل يّ نمل مال نوكسب ماشه وهو (حال) ب هيلإ راشملا أرقو

 .اهمضب نوقابلا

 : يم مفصِيو للا يئ نو # يف تاءارقلا ةصالخو

 .«هِيلُثو هفصنو يللا يَلُث نم# ناوكذ نباو ورمع وبأو عفان أرق - ١

 . «تلُثو هَفصنو ليللا يت نم# نويفوكلاو ريثك نبا أرق - ۲

 .(هِئلُثو هفصنو ليللا يِئلُث نمإ» ماشه أرق ۳

 رثدملا ةروس

 و 5 ت - 5 ر 5 ت 2

 ىلتجا نع نكَسو ٌهْرِمْهاَف َرَبْدأو ذآ لق اَذِإ صفح َرْشكلا مص َرْجْيلاَوَو دا

 3 مع ف
 ت و 5-6 2 وفر 7 هه 27 2 7 م

 ًاللخو ّصخ ُبْيَعلا نوركذي امو ةت مَع ُهَرِمْثَتْسُم اَقَو زاب ۲

 .ءارلا رسكب هريغ أرقو رخل # ءار مضب [0] «(َرُجْماَرجيلاَو ا صفح أرق

 «ريدأ ذإ لَك 9 ةزمحو عفانو صفح مهو (رِداَبف التجأ نَع) ب مهل زومرملا أرقو
 «اذإ# مهريغ أرقو ءةنكاس لادو ةحوتفم ةزمهب «ربدأ#و «ذإ# لاذ نوكسب ["]

 ا .لادلا حتفو ةزمهلا فذحب «رَبَد#و اهدعب فلأو لاذلا حتفب

 .فيسلا ّدح وهو ةيبظ عمج :ىّبَظلا )١(



 ىلع ءافلا حتفب ]٠١[ «ةَرَفئَتْسُم# رماع نباو عفان امهو (ّمع) ب اهل زومرملا أرقو

 ا یم و وما ا ا

 .«نوركذت# يف باطخلا ءاتب هلحو عفان أ رقو 10J» ا ا نأ “لإ ورکی

 ةمايقلا ةروس

 كل قح ا

 الع الم ىَنْنُي فك ّقَح َنوُبِحُي عَ َنوُرَدَي ًانِمآ خفا قرب ارو ١

 نوقابلا أرقو ءءارلا حتفب [۷1 «َّقَرَب اذإفإ# عفان وهو (ًانمآ) ب هيلإ راشملا أرق
 .اهرسكب

 بيغلا ءايب رماع ع نباو ورمع وبأو ريثك نبا مهو (ّتنَك ٌّقَح) ب مهل زومرملا أرقو
 نوقابلا أرقو «[٣او 6 ] «ةرآلا فردن ين ةلجاملا نوبت لبالك 7 ىف نيروكذملا :يلعفلا ىف

 .امهيف باطخلا ءاتب

 فم نَيا9 يف «ئئَئْمُيظ لعفلا يف ريكذتلا ءايب (الغ) ب هيلإ راشملا صفح أرقو

 .روكذملا لعفلا يف ثينأتلا ءاتب نوقابلا أرقو «[۳۷1 ىمي

 ناسنإلا ةروس

 ل ص ر |

 انل ةفزص اوور دإ نون لسالس دا

 اه ع م
 و ومل ید ن زب فب رضقلابو

 ف ص د

 َالَّضيَف فقولا يف ُهْرُصْقاو ِهِفرَصاَضر )اَنَدْذِإ ُهْنوَمَق ًاريِراَوَقَو اَكَر_ 5

 هثؤلف نم لصق ىنعمب :وأ «هيناعم تجرختسا اذإ َرعّشلا ثيلف نم هَرَّيدت ىنعمب ضام لعف :الف )١(
 .هتلصف اذإ
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 ۾ 8 6 كلم rr ؟ . 2
 نيونتب ماشهو ةبعشو يئاسكلاو عفان مهو (انل هفرص اوور ذإ) ب مهل زومرملا أرق

 نودب اليس # نوقابلا أرقيو «فلألاب هيلع نوفقيو ءًالصو [4] «السالّس# ظفل

 . الصو نيونت

 ةملك ىلع فقولا ىف ذ اوفلتخا ًالصو نيونتلل نيفذاحلا ءالؤه نأ يبطاشلا ربخأ مث

 ب مهل زومرملا ماللا نوكس عم فلألا فذحب يأ رصقلاب هيلع فقوف اليس #

 ةزمحو «مهنع فلخب يزبلاو صفحو ناوكذ نبا مهو (اكز الف ُمِهُفلُح ىَّدُه ْنَع ْنِم)

 .امهنع فالخ الب لبنقو

 يناثلا هجولا وهو ءاهحتف عم ماللا دعب فلألا تابثإب يأ دملاب ورمع وبأ أرقو

 .يزبلاو صفحو ناوكذ نبال

 ةبعشو يئاسكلاو ريثك نباو عفان مهو (هِفْرَص اض اند ْذِإ) ب مهل زومرملا أرق
 نيونتلا تابثإب ]٠١[ «ًريراوُق تناك وهو لوألا عضوملا يف ٠١1[ «ًاريراوق#
 .فقولا دنع ًافلأ هلادبإ عم .ًالصو

 ىلع فقولا ىف ف اوفلتخا نوفذاحلا ءالؤهو ٌكاصو نيونتلا فذحب نوقابلا أرقو

 زومرملا ءارلا ناكسإ عم فلألا فذحب يأ رصقلاب هيلع فقوف «ىلوألا 4آرروق # ةملك

 تابثإب يأ دملاب صفحو رماع ¿ نباو ورمع وبأ هيلع فقوو «ةزمح وهو (الصيف) ب هل

 . ءارلا حتف عم فلألا

 و 3 1 |

 الو مُهْعَم افقاَو ماشه ذمي  لقو ُةَفْرَص اْوَوَر ْذِإ نون ٍنآثلا يفو ۳

 نيونتلا تابثإب ةبعشو يئاسكلاو عفان مهو ُهَفْرَص اوور ْذِإ) ب مهل زومرملا أرق
 .فقولا دنع ًافلأ هلادبإ عم ]1١[ «ٍةَّضِفنِماَبِراوَق يهو ةيناثلا «ريراوقإل يف لصو

 نيونتلا فذحب ةزمحو صفحو رماع نباو ورمع وبأو ريثك نبا مهو نوقابلا أرقو
 فلألاب هيلع فقوف «هيلع فقولا يف ذ اوفلتخا ءال وهو ءالصو 4 س ن ايرو 8 يف

 ةزمحو صفحو ناوكذ : نباو ورمع وبأو ريثك نبا مهو نوقابلا هيلع فقوو ءماشه

 . ءارلا ناكسإ عم فلألا فذحب
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 رار ب ع ف |
 الع الح مَع ٍضْقَحلا عرب رضْحو اَشَف ذإ ّمّضلا ٍرِسْكاَو نكشا مهيلاَعو <

 مهيلاع# يف ءاهلا رسكو ءايلا نوكسب (اَسُف ْذِإ) ب امهيلإ راشملا ةزمحو عفان أرق

 .ءاهلا مضو ءايلا حتفب «مُهلَع # نوقابلا أرقو ]۲١[« *ُبايْث

 صفحو ورمع وبأو رماع نباو عفان مهو (الع ًالخ َمَع) ب مهيلإ راشملا أرقو

 .هضفخب نوقابلا أرقو ‹رضخ ل ظفل عفرب

 نصح 7 ل ىمرخ
 ګي هه ب م ل 85 ر ا

 eee ا نصح نوء 4 اوُبطاخَو رصن ٌيِمْرِح قربتشإو °

 حس

 «قَرتْنِإَو» ةملك عفرب (ِرْصَن ٌيمزح) ب مهل زومرملا مصاعو ريثك نباو عفان أرق
 .اهضفخب نوقابلا أرقو ه3

 : «قَرتمِإَو رطح » يف تاءارقلا ةصالخو

 .امهعفرب «ٌقربتسإو رضخ# صفحو عفان أرقي - ١
 .امهضفخب #قربتسإو رضخ# يئاسكلاو ةزمح أرقيو - ١

 . ةيناثلا عفرو ىلوألا ضفخب «ٌقربتسإو رضخإ# ةبعشو ريثك نبا أرقيو - ۴
 . يناثلا ضفخو ىلوألا عفرب قربتسإو ضخ رماع نباو ورمع وبأ أرقيو - ٤

 باطخلا ءاتب يئاسكلاو ةزمحو مصاعو عفان مهو (ٌنصح) ب مهلا زومرملا أرق

 . *نوؤاشي# يف بيغلا ءايب مهريغأ ارفو YT] 1 ل ءاَمَتاَمَو # يف

 تالسرملا ةروس

 ئ

 ب

 الع ًاذَش ُدَحَوَف ٌتآلاَمِجَواَسَر ؤ!ًاليقت اَنْرَدَق مهيتاَب رُمَهْلاِبِو ١

 لسرلا اذإو# اذكه ةمومضم واوب (الَح) ب هيلإ راشملا يرصبلا ورمع وبأ أرق

 .ْتَِوأ ل اذكه واولا نم ًالدب ةمومضم ةزمهب نوقابلا أرقو ء[١۱] «ْثتَتَنُو
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 انردعَف 8 يف انْ َدَقْفط لاد ديدشتب (اَسَر ذإ) ب امهيلإ راشملا يئاسكلاو عفان أرقو

 .لادلا فيفختب نوقابلا أرقو ء[۲۳] درمل مع

 يف ماللا دعب فلأ نودب (الَع ًاذش) ب مهل زومرملا صفحو يئاسكلاو ةزمح أرقو

 . عمجلا ىلع ماللا دعب فلألا تابثإب مهريغ أرقو ءدارفإلا ىلع [۳۳] كلج

 أبنلا ةروس

5-2 
 ت 7

 ق

 ًالَبَقأ يِئاَسِكْلا ٍفيِفْخَتِب ًاباذك الو لَو شاف ُرْصَقْلا َنيِثبآل لَقو ا

 نوقابلا أرقيو ء[۲۳] «اهيف نيثبل# ىف فلأ نودب (شاف) ب هيلإ راشملا ةزمح أرق

 . فلألا تابثإب

 ديدشتب نوقابلا أرقو ء[١۳] «ًاباَذِك الو# ىف لاذلا فيفختب ىئاسكلا أرقو

 .لاذلا

 «باَدِك اتيا اويَذَكَو » :ىلاعت هلوق نأل «الوط ب «آباذك# ظفل يبطاشلا ديقو
 .هلاذ ديدشت ىلع قفتم []

 ل تن د

 َالّمك هات نمحرلا يفو لولد ُهْضْفَح ِتاومسلا بر اَب عفر يفو 8

 ِتر ل يئاسكلاو ةزمحو مصاعو رماع نبا مهو (لولذ) ب مهل زومرملا أرق

 .اهعفرب نوقابلا أرقو ««ٌبرإ ءاب ضفخب [۳۷] «ِتوْمَسلَ
 طعن م ہور سر 2 7 1

 « نمل اَب امو ل (الّمَك هيمات) ب امهيلإ راشملا امهو رماع نباو مصاع أرقو

 .اهعفرب امهريغ أرقو ««ٍنمحرلا# نون ضفخب 7

 : نأ ايب امو ضرالاو توسل بر 8# : ىلاعت هلوق يف ةصالخلاو

 ١ - «نمحرلا# نون ضفخبو «ٌبرإ# ءاب ضفخب رماع نباو مصاع أرقي .

 .«ٌنمحرلا# نون عفربو *ٌبر# ءاب عفرب ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرقيو - ١

 ٣ «ٌنمحرلا# نون عفربو 4ٌبرإ# ءاب ضفخب يئاسكلاو ةزمح أرقيو .

 كو



 تاعزانلا ةروس

 ىمرح ةبحص 1 , 1

 َالَقْنا * يمزح نالا ىَّدَصَت ىَّكَرَت يفو مُهَتبْحَص ٌدَمْلاِب ةرخانَو د١

 يف نوتلا دعب فلأب ةبعشو يئاسكلاو ةزمح مهو (مهتبحُص ب , مهل زومرملا أرق
 .نونلا دعب فلأ نودب مهريغ أرقو ]1١[2 (ةرخان ًاماظع#

 نأ لإ # :يف يازلا ديدشتب ريثك نباو عفان امهو (ٰيمزح) ب امهيلإ راشملا أرقو

 .اهفيفختب نوقابلا أرقو «[18] قي

 سبع ةروس

 7 e یم رح

Kًالَقْنا يرجح نالا یلص 2” 000000  

 مل تاق و يف داصلا ديدشتب ريثك نباو عفان امهو (ٌيمزح) ب امهيلإ راشملا أرق

 .اهفيفختب نوقابلا أرقو ]٦[« ئىد

 ك

 و و
 الت ةت ت هځتاشسص ااو ٍمِصاَع بْن وي هِْفَر يف ُهَعْمَْتَ -۲

 .اهعفرب نوقابلا أرقو 2« هعّفنتفال نيع بصنب [4] ذرا ةعفتلف # مصاع أرق

 هلآ بص انآ : (هْنبَت) ب مهل زومرملا يئاسكلاو ةزمحو مصاع نويفوكلا أرقو

 .اهرسكب نوقابلا أرقو .4اًنأ# ةزمه حتفب 7

 ريوكتلا ةروس
. 0 - 

 یح س وقح
 Vgz) ع 5 2 2 .ءككر 2 س 3 2

 وام يلوأ ْنَع ترمس ٌقَح ٌةَميِرَش ْثَرْشن لف ثرُجشس ىح َفَّفَخَو ١

 .فارشألا :الملا )١(

۲١ 



 [1] ترج ٌراَحِبلا اذإو» ورمع وبأو ريثك نبا امهو (ٌّقَح) ب امهل زومرملا أرق
 .اهديدشتب امهريغ أرقو «4ْتَرِجُس# ميج فيفختب

 اذإوإ# (ْقَح ةعيرش) ب مهل زومرملا ورمع وبأو ريثك نباو يئاسكلاو ةزمح أرقو
 .اهفيفختب مهريغ ةءارق نوكتف «#ثّرشن» نيش ديدشتب ]٠١[ «ْتَرْسُن ٌفُحَّصلا

 مح ادو » (الَم يلوأ ْنَع) ب مهيلإ راشملا ناوكذ نباو عفانو صفح ًارقو

 . نيعلا فيفختب نوقابلا أرقو «4ْتَرْعُس# نيع ديدشتب ]۱١[ *ترّعس

 ےس دل رو

 يلا ىلع وه امو 9 (وار ٌقَح) ب مهل زومرملا يئاسكلاو ورمع وبأو ريثك نبا أرق
 . ءاظلاب ال داضلاب مهريغ أرقو «#نينظب ةملك يف داضلا ناكم يف ءاظلاب [7 414 ٍنيِنَّصِب

 راطفنالا ةروس

 یح
 ال موي َكَقَحَو يفوكلا َكَلَّدَعَف يف َفَحَو ............... 68 ربو < 00

 ًارقو ء[۷] «َكَلَدَعَف # يف لادلا فيفختب يئاسكلاو ةزمحو مصاع نويفوكلا أرق

 .اهديدشتب نوقابلا

 يف «مويأ# «ةملك عفرب ورمع وبأو ريثك نبا امهو (َكَّقَح) ب امهل زومرملا أرقو

 . بصنلاب «موي# نوقابلا أرقو ء[۱۹] «َكْْمَتاَلَمْوَي # هلوق

 قفتم وهف نل موي اهولَصي #9 هلوق جرخيل « كلمت ال# ب «مويإ» ظفل يبطاشلا ديقو

 نيب قافتا لحم امهعفرف 2116و ۱۷] اهيعضوم يف نيل مْوباَم # جرخيلو «هبصن ىلع

 . ءارقلا



 أرقو 01717 «َنيهكَف » يف ءافلا دعب فلأ نودب (ٌالع) ب هيلإ راشملا صفح أرق

 .ءافلا دعب فلأب نوقابلا

 ميدقتو ءاخلا حتفب ]۲١[ «ُهُمَتاَح يئاسكلا وهو (ادشار) ب هل زومرملا أرقو

 . فلآ ءاتلا دعبو ءات اهدعيو ءاخلا رسكب نوقابلا أرقو «ءاتلا ىلع فلألا

 قاقشنالا ةروس

 ن مع َْح 0 ر مع

 وهن ةع ابع مشا كرت ابو اَنَكآضر م ضال یلص ١-
 مضب ريثك نباو يئاسكلاو رماع نبا و عفان مهو (اند أضر ّمَع) ب مهل زومرملا أرق

 ‹لوهجملل ينبم لعف هنأ ىلع [111 ريس ب ىلصيول يف ماللا ديدشتو داصلا حتفو ءابلا

 ينبم لعف هنأ ىلع ماللا فيفختو داصلا نوكسو ءايلا حتفب لعفلا اذه نوقابلا أرقو

 . لعافلل

 مصاعو رماع ¿ نباو عفانو ورمع وبأ مهو (الّهُن مَع ًايح) ب ب مهيلإ راشملا أرقو

 .ءابلا حتفب نوقابلا أرقو 1053 نبط َنبكَيَل يف ءابلا مضب

 لا يف وهو ٌصخخ هعفر ضفخا ظوفخَمو ١ e .٠ ١ 1 ت 8 8 4 ت

 [۲۲] 4 ظوُم ودع حول نط ًاعفان الإ ةعبسلا ءارقلا مهو (ّصصخخ) ب مهل زومرملا أرق

 . 4 ًظوفحمال ةملك يف عفرلاب هدحو عفان أرقو «#ظوفحم# ةملك ضفخب
 [15] (ديجَملا شعلا وذ يئاسكلاو ةزمح امهو (اًَمَش) ب امهل زومرملا أرقو

 .اهعفرب نوقابلا أرقو «#ديجملا# لاد ضفخب

 .اهيف فالخ ال قراطلا ةروس

 .ًالوأ براشلا وهو لهان عمج الّهُنو ءرطملا :ايحلا (1)

Ah 



 أرقو «[۳] «رَدَق يذلاو# يف لادلا فيفختب (ًالّر) ب هل زومرملا يئاسكلا أرق

 .اهديدشتب نوقابلا

 ةزيَحْلآ نورو لب 7 يف بيغلا ءايب (زخ) ب هيلإ راشملا يرصبلا ورمع وبأ أرق

 .روكذملا لعفلا ىف باطخلا ءاتب هريغ أرقو «[17] بدلا

 ةيشاغلا ةروس

eens واچ وذو يح ريكا ممن افص رح مضي ىلضتو ١ 

 قح |

 (ةللق ُفلخلاَو َعاَض ممشا رطيصم مهل ُةَيِغآلَو ىح اولوأ َّمَضَو ١

 [4] ارات ىلْضُتل يف ءاتلا مضب (افَص ْزُح) ب امهيلإ راشملا ةبعشو ورمع وبأ أرق
 هنأ ىلع ىَلْصَتال لعفلا يف ف ءاتلا حتفب نوقابلا أرقو «لوهجملل ينبم لعف هنأ ىلع

 . لعافلل ينبم لعف

 ءايب ]1١[ «اهيف ْمَمْسُت ال ورمع وبأو ريثك نبا امهو (ٌقَح) ب امهل زومرملا أرق
 . ثينأتلا ءاتب امهريغ ةءارق نوكتف «ريكذتلا

 .فشكلا : الجلاو جا يهو ةزايحلا نم رمأ لعف : زح (0

 . ءاجتلالا ىنعمب ذوللا نم رمأ لمف دل 0

a 



 فرح مضب (ٌّقَح ولوأ) ب مهل زومرملا مهو ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرقو
 . هحتفب مهريغ ةءارق نوكتف ممل لعفلا يف ةعراضملا

 مهريغ ةءارق نوكتف ءءاتلا عفرب #ةيغال» ورمع وبأو ريثك نباو عفان أرقو
 .اهبصنب ل

 :[11] كيلا مسل يف تاءارقلا ةصالخو

 . عفرلاب #ةيغال#و «ةمومضم ثينأتلا ءاتب 4عَمْسُت ال# عفان أرقي ١

 . عفرلاب «ةيغالإلو ةمومضم ريكذتلا ءايب 4ْعَمْسُي ال ورمع وبأو ريثك نبا أرقيو - ؟
 . بصنلاب «ةيغالإ#و «ةحوتفم ثينأتلا ءاتب «عّمْسَت ال# نوقابلا أرقو ۳

 َتْنَل # هنع فلخب ےب دالخو فلخ مهو (يلُق فلل 4 أو عاض) ب مهل زومرملا أرقو

 . يازلا توص داصلا مامشإب [؟؟] #ٍرِطَيَصَمِي مهل

 .نيسلاب «ٍرطْيَصَمِي # ماشه وهو (ذل) ب هيلإ راشملا أرقو

 .دالخل يناثلا هجولا وهو «ةصلاخلا داصلاب نوقابلا أرقو

 شش

 القتُم ئيبصحخبلا يوري َرَدَِقَف عئاش رشكلاب رتولاو ... سا

 رسكب [۳] «رتولاو عفشلاو# يئاسكلاو ةزمح امهو (عئاش) ب امهل زومرملا أرق

 .اهحتفب نوقابلا أرقو ««رتولا# واو

 نوقابلا أرقو «[15] هّقزر هيلع َرّدَقف ىف لادلا ديدشتب ىبصحيلا رماع نبا أرقو

 .اهفيفختب

 َح ثا
 تا ندد ےک 5 3 0م 3 ى 2 680 سس سوس 0. هور

 لث ٌّدَّملاب مَّضلا ٌحْنَف نوْضْحَي اهلوصح ال لب َدْعَب ٍبْيَغ ُعَبْرَأَو -_

 .َحلضأ :َنّمُث ()



 (ال لب) دعب ةروكذملا عبرألا تاملكلا (اهلوصح) ب هل زومرملا ورمع وبأ أرق

 ءايب [۱۷-۲۰] ( وغو » 24 ترولُكْأَتَو » توضع » 04 نومك : يهو
 .اهيف باطخلا ءاتب عبرألا تاملكلا هريغ أرقو «بيغلا

 ( توضع الو »و (دامُت) ب مهيلإ راشملا يئاسكلاو ةزمحو مصاع نويفوكلا أرقو

 .اهدعب فلأ ريغ نم ءاحلا مضب مهريغ أرقو ءدملاب يأ اهدعب فلأو ءاحلا حتفب [14]

 8 ر 7 8

 .r يبَر يف ِناَءاَّيو ايواَر قئوُيَو ةختفاف ٌبَذَعُي_ ٣

 «ُنَنوي الواو لاذلا حتفب [؟0] «ُبّدذعي ال «ايوار) ب هل زومرملا يئاسكلا أرق

 «بذعي ال يف لاذلا رسكب نوقابلا أرقو «لوهجملل نيلعفلا ءانبب ءاثلا حتفب [17]

 . لعافلل ءابلا ىلع قوي الو# يف ءاثلا رسكبو

 : ةفاضإلا تاءاي نم ناتنث رحفلا ةروس ىفو

 .نوقابلا اهنكسأو ءورمع وبأو ريثك نباو عفان ءايلا حتف ]٠١[ نمر أ تير لوی - |

 .نوقابلا اهنكسأو «ورمع وبأو ريثك نباو عفان ءايلا حتف [17] 4ٍنتَهَأ ر لوقيف ل - ۲

 دلبلا ةروس

Aor 

 ل

 الهنا مَع ئدت ٌماَمْطِإ عْفّرلا عم انو دمو ْرِسْكاَو نضفحلا دعو ١
 كم n روس ر چ 5

 كف # ةزمحو رماع نباو عقانو مصاع مهو (الّهْنأف مَع ىَدَن) ب مهل زومرملا أرق |

 (ماعطإلو ةنونم #ةبقرإ# ءات ضفخو (ڭكف# فاك عفرب ]٠١-۱٤[ عطل وأ ب ةر

 .اهعفرو ميملا نيونتو اهدعب فلأ تابثإب يأ نيعلا دمو ةزمهلا رسكب

 ءاهئات بصنب #ةبكرإلو «ٌكف# فاك حتفب يئاسكلاو ورمع وبأو ريثك نبا أرقو

 ميملا نيونت فذحو ءاهدعب فلألا فذحب يأ نيعلا رصقو ةزمهلا حتفب «مَعطأ#و

 .اهحتفو

٦ 



 حاف عل 7
 es ىمح ىت ْنَعَأعَم ْرِمْهاَف ةَدَصْوُمَو ۳

 «ةَدَصْوُمل ورمع وبأو ةزمحو صفح مهو (ىّمح ىّتف نَع) ب مهل زومرملا أرق
 يف ةنكاسلا واولاب مهريغ أرقو «ميملا دعب ةنكاس ةزمهب [۸] ةزمهلا ةروس يفو انه

 . ةنكاسلا ةزمهلا ناكم

 مع

 ىلَجناَو ِءاَقلاب سْمّشلاَو يف معلو ...0٠000.00 د١

 ٌفاَحَي الفإل يف واولا نم الدب ءافلاب (مع) ب امهل زومرملا رماع نباو عفان أرق
 ش .واولاب نوقابلا أرقو ]٠١[. «اهاَبْفَع

 .نيتلاو حرشلاو ىحضلاو ليللا ةروس فورح شرف يف فالخ ال

 قلعلا ةروس

 - ےس ي عملا رم < وجر سو عم رر < م ص م هةر

 اامَعتم هب ذحخأي ملو ؛) هاجم نبا ىَوَر ًارضق لبنت ْنَعَو ١

 فذح رصقلاب دارملاو [۷] *ّيفتْسآ هار نأ # ةزمه رصق لبنق نع دهاجم نبا ىور

 .ةزمهلا دعب فلألا تابثإب هريغ أرقو «ةزمهلا دعب ىتلا فلألا

 لبنق نع رصقلا ىور دهاجم نبا نأ ينعي (الّمَعَتُم هب ْذَخأَي ملو) يبطاشلا لوقو
 لبنقل نوكي اذبو «ةحيحص ةياور لبنق نع رصقلا ةياور نأ قحلاو «هب لمعي مل نكلو

 ١ - .ةزمهلا دعب يتلا فلألا فذحب يأ رصقلا /

 ١ عيمجلا ةءارقك ةزمهلا دعب فلألا تابثإب يأ دملا .

 )١( .هب هسفن ذخآلا ملعلا بلاط :لمعتملا

 عالالا



 ردقلا ةروس

 ر 20

 ees ns جر مأللا رشک علطمو ا

 لطم ىح نم «علطم# مال رسكب يئاسكلا وهو (ٌبْحَر) ب هل زومرملا أرق
 .ماللا حتفب نوقابلا أرقو 101 «ْرَيْلَ

 ةنيبلا ةروس

23202 0 2 

 الماش لآ ٌرِمْهاَق ةَيِرَج لا ىفرححو 0 ١-

 ةنكاسلا ءايلا دعب ةحوتفم ةزمهب (الّمَأَتُم اهآ) ب امهيلإ راشملا ناوكذ نباو عفان أرق

 امهدنع دملاو اذه «[0] «ةئيربلا ريخ#و ]٦[ (ةثيربلا ٌرْشظ يف «ةئيربلا» ةملك يف

 ةددشم ءايب امهريغ أرقو «دملا يف هبهذم بسح لك هدميف «لصتملا دملا ليبق نم

 . ءارلا دعب ةحوتفم

 .ةعراقلاو تايداعلاو ةلزلزلا ةروس شرف يف فالخ ال

 رثاكتلا ةروس

 دك
ns K 

  0229نوقابلا أرقو ر لوه ينم لق هل ىلع نرالا عشرا اه سجل

 ٠ ال [۷] «اَهّئْورَتَل مث يناثلا عضوملا َّنأل لوألا عضوملاب ديقم فالخلاو ءاهحتفب

 هئات حتف يف فالخ .

 )١( عساولا :بحّرلا

 جوزتملا :لهأتملاو ءلُهألا وذ :لهآلا (؟) .



 مار راق و ده اواو o عده اف دق عداه دف و هاف

 ميملا ديدشتب رماع نباو يئاسكلاو ةرمح مهو (داّیک هيفاش) ب مهيلإ راشملا أرق

 .اهفيفختب نوقابلا أرقو 1[0] «هددعو الام عّمج# يف

 ةبحص
 و كس ت ۰ o L0 قر

 eens eens اوعو دمع يف نيمضلا ةبحصو ۲

 ٍدُمَع# يف ميملاو نيعلا مضب ةبعشو يئاسكلاو ةزمح مهو (ةبحص) لهأ أرق
 .ميملاو نيعلا حتفب نوقابلا أرقو [۹] 4ةَدَّدَمُم

 . ليفلا ةروس شرف يف فالخ ال

 شيرق ةروس

 الث مهّيِماَش ُْيَغ اَيَلاب ٍنآليإلا 00000000000 ١

 ىف ةنكاس ءاي اهدعب ةروسكم ةزمهب ىماشلا رماع نبا الإ ةعبسلا ءارقلا أرق

 .ءاي نودب رماع نبا أرقو [1] «ٍشِيَرُم ِفَديِإل»
 د مس سم 8 2

 ns طقاس طلا ىف َوْهَو لک فالو ٣

 ةموسرم ريغ اهنوك عم «ةزمهلا دعب ءايلا تابثإب [۲] هلل  ةعبسلا ءارقلا أرق
 . فحاصملا طخ ىف

 نورفاكلا ةروس

 سام عيد س . لام 2
 الصحت نيرفاكلا يف لق نيد يلو 0 أ



 ماشهو عفان اهحتفيو [1] «ِنبِد كو # يه ةدحاو ةفاضإ ءاي نورفاكلا ةروس يف

 .نوقابلا اهنكسأو ءهنع فالخب يزبلاو صفحو

 .رصنلا ةروس يف فالخ ال

 دسملا ةروس

 ن د

 ارن ٍبضَتلاب ٌعوُمْرَملا ةَلاَمَحَو اوُنَوَد ٍناَكْسإلاِب هَل يبأ اهو د١

 هَل أ آَدّي َتّبَت ال يف ءاهلا ناكسإب ريثك نبا وهو (اوُنَّود) ب هل زومرملا أرق
 عضوملا ءاه حتف يف فالخ الو ءاهحتفب هريغ أرقو ءطقف لوألا عضوملا يف ]

 .[5] بهاد # وهو يناثلا

 نوقابلا أرقو «بصنلاب [:] € ٍبطَحْلأ لاك # (الّرث) ب هيلإ راشملا مصاع أرقو

 . عفرلاب

 .سانلاو قلفلاو صالخإلا ةروس يف فالخ ال

 ال ال ال

۰ 



 قر

 ی9 ے9 ىج
 یی وزا ؛ چیو ےک

 ريبكتلا باب

 20ةلحمتف َنيركاذلا َضْوَر ُدْعَت ار ًالبقم قشتشاف هللا ركذ بلقلا ئور ١- -/ قر 2 ےن رس 34 4 هي هز س م و9 - 20

 ءاملاب ضرألا ىورت امك هنإف «یلاعت هللا ركذ لضف تيبلا اذه يف مظانلا نيبي

 اهيأ ًالبقم قستساف «هناحبس هللا ركذب ملسملا بلق ايحي كلذكف اهتوم دعب هب ايحتف

 نطاوم ىلإ نيركاذلا سلاجم زواجتت الو «هناحبس هللا تاحفنل ضّرعتو ملسملا

 .كبلق رون بهذيو كبلق ملظيف نيلفاغلا

 ت مم هه 4 ر نإ 2 2 6 و ر

 (9ةلِئْوَمَو انصح دنعلل ةلثم اَمَو هبذق ةارشَم راثآلا نم زثآو ۲

 نأ ملسملا ىلع اذلو هللا ركذ لدعي ءيش ال هنأ تيبلا اذه يف يبطاشلا نيبي

 نم ملسملل نيصح نصح ركذلاف ءايندلا ماطح نم هريغ ىلع هناحبس هللا ركذ مدقي

 .ةمايقلا موي هللا باذع نم نمؤملل نصح وهو ءاهتنتفو ايندلا نمو نيطايشلا

 ًالّبقتُم هركذ نم م اًرَجلا َةاَدَغ ِهِباَذَع نِم هَل ىج 4 أ مَع الو 5و

 نم هصيلختو باذعلا نم هئاجنإ يف ركذلا لثم ريخلا لامعأ نم لمع دبعلل سيل

 .ةعمسلاو ءايرلا نم ًاصلاخو ىلاعت هللا دنع ًالبقتم ركذلا ناك اذإ ءازجلا موي لاوهألا

 الكم َّنيِرِكاذلا رجا َرْيَح لي ُهَناَسِل ُهْنَع ُنآْرُقلا َلَمَش نمو -؛ 25

 يركذ نع نآرقلا ةلغش ْنَم :لجو زع برلا لوقب» : ايب هلوقل ةراشإ تيبلا يف
 نآرقلا ةوالتب لاغتشالا نأ ينعي اذهو . "”«نيلئاسلا يطعأ ام لضفأ هتيطعأ يتلأسمو

 .هتيزم تققحتو هلضف قبس يذلا ركذلا نم لضفأ ميركلا

 ةسبايلا ضرألا يف لخد : لحمأ «ةضور عمج : :ضؤّرلا ءزواجتت ال :ٌدْعَت ال «ّىرلا :ئَورلا )١(

 . ةبلصلا

 .أجلملا :لثوملا «ئدنلا ريثكلا ناكملا :ةارثّملا «ةيوبنلا ثيداحألا :راثآلا ءرّسخا :رثآ (1)
 هتاياور ىدحإ يفو 0744 ثيدحلا مقر 214 مقر باب ؛ هنآ لئاضف باوبأ يف يذمرتلا هاور (۳)

 . .يتلأسم نع يركذو نآرقلا هلغش نم»

<۳١ 



 الَّصَوُم ًالاَحتراو الج منحل عم هاا الإ ٍلاَمْمَألا ُلَضْنَأ امو ه

 نم داع متخ املك اذكهو «هرخآ ىلإ هلوأ نم نآرقلا ةوالتب ءدبلا لامعألا لضفأ

 ىلإ ةراشإ تيبلا ىفو «هنع لحترا هب ّلحو ناكم ىلإ لصو املك رفاسملاك هلوأ

 لامعألا يأ هللا لوسر اي :لجر لاق :لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ثيدحلا

 لاق ؟لحترملا لاحلا امو لاق ««لحترملا ٌكاحلا» :لاق ؟لجو زع هللا ىلإ بحأ

 . '”(«لحترا لح املك هرخآ ىلإ نآرقلا لوأ نم برضي يذلا»

 7 و 0 7 و 2 سس هو

 السلم ئوُرُي متخلا برق متاوخ لا ّعَم مُهُريبْكَت َنيُكَملا ِنَع هيفو ١

 يتلا روسلا رخاوأ يأ متاوخلا عم ٌةلَسلَّسم ةياور نييكملا ءارقلا نع دراو ريبكتلا

 ىلع تأرق :لاق ناميلس نب ةمركع نع ىور يزبلاف ءنارقلا رخآ نم ةبيرق يه

 ةمتاخ دنع ربك :يل لاق «ىحضلاو تغلب املف «نيطنطسق نب هللا دبع نب ليعامسإ

 ربك :يل لاق «ىحضلاو تغلب املف «ريثك نب هللا دبع ىلع تأرق ىنإف «ةروس لك

 دهاجم هربخأو «كلذب هرمأو دهاجم ىلع أرق هنأ ريثك نب هللا دبع هربخأو « متخت ىتح

 هرمأف بعك نب يبأ ىلع أرق هنأ سابع نبا هربخأو «كلذب هرمأف سابع نبا ىلع أرق هنأ

 . "”كلذب هرمأف ةي يبنلا ىلع أرق هنأ بعك نب يبأ هربخأو «كلذب

 َنوُحِلْفُملا ىح ٍدْمَحلا حم اوُقَدْرَأ سالا رخآ يف اوُرك اإ ۷

 ار كلا أ ا ةرسرأ يف مهنع ذخأ ْنَمو نويكملا ءارقلا ربك اذإ
 ص .

 يفف .[01 «َنْولْمُمْلا م كيتلوأو » : ىلاعت هلوق ىلإ ةرقبلا ةروس لوأو ةحتافلا ةروس
 .ريبكتلا عضاوم رخآ يبطاشلا نيب تيبلا اذه

 ل لا رض نم أ خش یش رضآ نم لا هب لاو ۸

 ر هنأ ءادألا لهأ ضعب ع دوو دقو :يلوفلا حجرا راع (يحضلاو) ةروس

 .(ىحضلاو) ةروس لوأ دوصقملاو (ليللاو) ةروس رخخآ نم

 .(۲۸۷۲) ثيدحلا مقر «تاءارقلا باوبأ يف يذمرتلا هجرخأ )١(
 رشنلا «يرزجلا نبا .هل هحبحصت ينادلا نع لقنو «ديناسأ ةدعب ثيدحلا اذه يرزجلا نبا ىور قفز

 . نسيحم .د قيقحتب (۳۸۸--۲0)
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 نأ هببس اهلوأ نم مأ ىحضلا رخآ نم وهأ ريبكتلا عضاوم لوأ يف فالخلاو

 ءةءارقلا نم ليربج غارف بقع يبنلا ربك ىحضلا ةروس ليربج هيلع أرق امل يب يبنلا

 هيلع وه هتءارقل مأ ليربج ةءارق متخل هريبكت ناك لهف (ىحضلاو) ةروس يبنلا أرق مث

 . مالسلا

 اليشم ُهْنَم عطقلا نوف لكلا لص وأ ِهْيَلَع وأ هتوف ْعَطْقاَم تش نق ۹

 روسلاو ةيضاملا روسلاب هلاصتا دنع ريبكتلا مكح تيبلا اذه يف يبطاشلا ركذي

 :هجوأ ةئالث هيف يبطاشلا ركذف «ةيتآلا

 .(هنود عطقاف) هلوق ىنعم كلذو ريبكتلا نع هعطقو ةروسلا رخآ ىلع فقولا ١

 .(هيلع وأ) هلوق ىنعم كلذو «هيلع فقولا عم ةروسلا رخآب ريبكتلا لصو - ۲

 . (لكلا لص وأ) هلوق ىنعم كلذو «ةلمسبلابو ةروسلا رخآب ريبكتلا لصو - ۳

 : يه ةينامث نيتروسلا نيب ريبكتلا هجوأو اذه

 :امهو ةروسلا رخآل ريبكتلا نأ ىلع اهنم نانثا #

 .ةروسلا لوأب ةلمسبلا لصوو هيلع فقولاو ةروسلا رخآب ريبكتلا لصو - ١

 .ةلمسبلا ىلعو هيلع فقولاو ةروسلا رخآب ريبكتلا لصو ١

 :امهو ةروسلا لوأل ريبكتلا نأ ىلع ناهجوو #

 .ةروسلا لوأب ءادتبالاو اهيلع فقولاو ةلمسبلاب هلصوو ةروسلا رخآ نع ريبكتلا عطق ٣

 .ةروسلا لوأب ةلمسبلا لصوو ةلمسبلاب هلصوو ةروسلا رخآ نع ريبكتلا عطق - 4

 : يهو اهلوآل وأ ةروسلا رخآل ريبكتلا نوكي نآل ةلمتحم هجوأ ةثالثو #

 .ةروسلا لوأب اهلصوو ةلمسبلابو ةروسلا رخآب ريبكتلا لصو - 4

 .ةروسلا لوأب ةلمسبلا لصوو ةلمسبلا نعو ةروسلا رخآ نع ريبكتلا عطق 5

 .ةروسلا لوأ نع ةلمسبلا عطقو ةلمسبلا نعو ةروسلا رخآ نع ريبكتلا عطق -

 :وهو قافتاب هب ةءارقلا عونمم هجو نماثلا هجولاو +

 .اهيلع فقولاو «ةلمسبلابو ةروسلا رخآب ريبكتلا لصو

 رخو



 َالَسْرُم لضولا يف ُهْرسْكا ننكاَسللَف ِنَرَسُم وأ نكاَس نم ةَ اَمَو ٠-

 «ثرتقاو# «[8 :حرشلال#بغرافإ# وحن ًانكاس ةروسلا يف ريخألا فرحلا ناك اذإ

 . (ربكأ هللا) ظفلب هلصو دنع نينكاسلل رسكي هنإف «[15 :قلعلا]

 ءاقتلا ببسب رسكي نيونتلا نإف ًانونم ةروسلا ىف ريخألا فرحلا ناك ول كلذكو

 . « ربكأ هللا ًاباوت# «#ربكأ هللا ريبخل# :وحن «نينكاسلا

 الصوت رِيِمَّصلا َءاَه للص الو اَمُهاوس ام ِهِباَرْعِإ ىَلَع جرذأو

 علطم) وحن «هبارعإ ةكرحب لصوي هنإف ًاكرحتم ةروسلا يف ريخألا فرحلا ناك اذإ

 . (ربكأ هللا ربصلاب) (ربكأ هللا رجفلا

 ريبكتلاب تلصوو ةلزلزلاو ةنيبلا رخآك ريمض ءاه ةروسلا ىف ةملك رخآ ناك اذإو

 اکا هلا هري) (ربكأ ا هبر يشخ) وحن «نكاس لبق اهعوفول اهتلص فذح بجي هنا

١ 

7 
  o7ا

 َدلَلَهَن باَبْحلا نبا دار دّمخألا ةو كأ نأ ظل ۱۲

 آلت هريکتب ضب لف نو يسا تلا يبأ ْنَع اڌهپ 7 ۴
 الو ليلهت ةدايز ريغ نم (ربكأ هللا) وه ةءارقلا ءاملع دنع عئاذلا ريبكتلا ظفل

 .ةهدعب كيمحت ر

 لوق وه ليلهتلاو «ريبكتلا لبق ليلهتلا ةدايز يزبلا دمحأ نع بابحلا نبا ىورو

 . (هللا الإ هلإ ال)

 ةغيصلا نوكتف (دمحلا هللو) لوق ديمحتلاو «ريبكتلا دعب ديمحتلا نورخآ دازو

 .(دمحلا هلو ربكأ هللاو هللا الإ هلإ ال) اذكه

 دمحأ نب سراف حتفلا يبأ نع درو يأ (سراف حتفلا يبأ نع اذهب ليقو) هلوق

 .بابحلا نبإ هنع هاور امك يزيل نع ريبكتلا لبق ليلهتلا ىدر هنأ ينادلا خيش

 هنأ لبنق نع ءادألا لهأ ضعب ب نع درو يأ (الت هريبكتب ضعب لبنق نعو) هلوقو

 لبنقل أرقي مل رخألا ضعبلا نأ اذه ىنعمو «ديمحت الو ليلهت نودب طقف ريبكتلاب أرق

 .ريبكتلاب

a 



 فورحلا جراخم باب

 (0ةلّصَحُم ايف دالا ٌةَذِباَهَج نكح امو ٍفوُرُحلا َنيِزاوَم َكاَمَو ا

 اذه يف قاذحلا خويشلا اهيف هلقن يذلا لوقلا ذخو ءرخآلا نع فرح لك زيمتي اهب

 . مهبتك يف ًاعومجم ًالصحم لوقلا اذه نوك لاح ملعلا

 “بالا ْقُدْصَي ٍفَْزلا ليلص دنِعو ابر الو نِهْيَع يف ٌةَسيِرآلَو ١

 ًانيعت هتفصو هجرخمب نيعتم ءاجهلا فورح نم فرح لك نأ بير الو كش ال
 اهنع صقنلا الو اهيف ةدايزلا فورحلا هذه ىف نكمي الف هريغ نع هزيمي

 قطانلا قطن دنع هنأ ينعي (ًالتبالا ٌقّدصَي فْيَرلا ليِلَص دنعو) يبطاشلا لوقو

 قطن فرحلاب قطنلا نأ تافصلاو جراخملا ةفرعمب قذاحلا رهاملل فشكني فرحلاب

 اهرابتخاب اهتءادر وأ اهثدوج نيبتت مهاردلا نأ امك ‹ صقنو جوع هيف وأ ميقتسم

 .اهتوصو اهليلَصب

 E َو َنيلِماَع يِناَمَملاِب اوُنع ئلألا َنِم َنِهِنميَْت يف دب لَو 3

 نيمدقتملا ةمئألا نم ذوخأملا وحنلا ىلع تافصلاو فورحلا جراخم نييعت يف دب ال

 .ًاميلعتو ًاملعت ملعلا اذهب نيمتهملا تافصلاو جراخملا هذه يناعم نايبب نيينعملا

 ت ب 4 وق 17 ب 002 ہو ل2 چ م

 الّصفُم تافّصلا روهشمب هل اندرُم جِراخملاب اًهنم أَدئبأف ٤

 ًانيبم «ةروهشملا تافصلاب كلذ عبتي مث فورحلا جراخم ركذب يبطاشلا ًأدبيس

 . هلّصفُمو هحضوُمو كلذ

 وهو «دقان عمج :داقّتلا ءقذاحلا وهو ْدَبْهَج عمج :ةذباهجلا ءاهجراخم :فورحلا نيزاوم )١(

 .اهريغو مهاردلا نم فّيزملا زييمت يف ريبخلا

 .ءيدرلا :فيزلا «ديدحلا توص : :ليلصلا «ةدايزلا :ابرلا «نهسفن :نهنيع (۲)

 . لئاق عمج : الرق ءاومتها :اوُنَع «نيذلا ىنعمب لوصوم مسا :ىلألا (۳)

fo 



 ت
 المج ٍقلَحلا لوأ اًهْنِم ٍناَفْرَحَو ةطشو ٍناَنْناو قلحلا ْئَصقأب ثالث - 0

 ركذ دعبو ءاهعم فورحلا نييعت ريغ نم اهلك فورحلا جراخم يبطاشلا ركذ

 : یھو ةثالغلا قلحلا

 ءاهلاو ةزمهلا يه فرحأ ةئالث هلم جرخيو ردصلا يلي ام هدعبأ يأ قلحلا ىصقأ 5

 .فلألاو

 .ءاحلاو نيعلا هنم جرخيو قلحلا طسو - ۲

 .ءاخلاو نيغلا امه نافرح هنم جرخيو مفلا يلي امم هاندأ يأ قلحلا لوأ ۳

 الَقْسَأِب ٌفْرَحَو ةظفحلا ِكَنَحلا نم  ُهَقْوَقَو ِناَسْللا ْئَضْقَأ هَل فرو 5

 .ىلعألا كنحلا نم هقوف ام عم ناسللا ىصقأ نم فاقلا فرح جرخي

 جرخم نم لفسأ هجرخم نكلو ًاضيأ ناسللا ىصقأ نم فاكلا فرح جرخيو

 . ىلعألا كنحلا نم هيلي ام عم فاقلا

 الوطن ٍفْرَحِل اَماَضَنَأَف نامل لا ُةَفاَحَو تالت ُهْنِم اَمُهطْسَوَو ۷

 آلَلَقُم نوي ئَمْئُيلابو ريب  اَمِهْيَدَل َوْهَو نساَرْضألا يِلَي ام ىَلِإ #4

 : يه فرحأ ةثالث ىلعألا كنحلا طسو نم هيذاحي ام عم ناسللا طسو نم جرخي

 .ءايلاو نيشلاو ميجلا

 ءداضلا فرح ايلعلا سارضألا نم هيذاحي ام عم ناسللا ةفاح ىصقأ نم جرخيو

 نمو «ليلق ىنميلا ةهجلا نمو «بلاغلا ريثكلا وه ىرسيلا ةهجلا نم هجورخو .

 لو وذ تودو ئلغألا ٌكلَنَحلا ىلي 2 ْدَق ُهاَهَتْنُم ىلإ اًَماَنْدَأِب ٌفْرَحَو

 كنحلا نم هيلي ام عم هفرط ىهتنم ىلإ ناسللا ةفاح ىندأ نم ماللا فرح جرخي

 . ىلعألا

 .ةعباتملا :الولا )١(

A 



 فرط نم اهجرخمف «جرخملا يف مالل ةعباتم نونلا نأ يأ (الو وذ هّتودو) هلوقو

 . ًاليلق ماللا جرخم دعب ايلعلا ايانثلا ةثل نم هيذاحي امو ناسللا

 لتجا هب هنوبیس ْعَم ٍقِاَح مکو لحد ٍرْهَقلا ىلإ هينادُي ٌفْرَحَو ٠ م

 "الرق ُهاَنْعَم َِمْرَجلا َّعَم ْئبْحَيَو بْرطُقِل ُتالَّشلا نم فرط ْنِمَو ١ C8 8 - 1 0 م 2 0 0 3 ھے 6 2

 جرخيو ءارلا وهو نونلا جرخم براقي رخآ فرح جرخم ةمث نأ يبطاشلا ينعي
 ىلإ ًالئام نونلا جرخم نم لفسأ ايلعلا ايانثلا ةثل نم هيذاحي ام عم ناسللا رهظ نم

 جرخم نولعجي نيذلا قاذحلا نم هعبت نمو هيويبس بهذم اذهو «ًاليلق ماللا جرخم

 .هفرط نم سيلو ناسللا رهظ نم ءارلا
 ىمرجلاو ءارفلا ىيحيو ًابرطق نأ ينعي (بُرطُقِل ثالثلا نَه ٍفَرَط نمو) هلوقو

 نوكت هيلعو ٌادحاو ًاجرخم ءارلاو نونلاو ماللا ةئالثلا فورحل ١ جراخم اولعج

 .ًاجرخم رشع ةعبرأ مهدنع جراخملا

 'ملَجْنا اهلثم اهفاَرطأ ْنِمَو هنيو  ٌهَتَآلَث ايالا اَيلُم ْنِمَو ُهْنِمَو ١

 لادلاو ءاطلا :يه فرحأ ةثالث ايلعلا ايانثلا لوصأ نمو ناسللا فرط نم جرخي

 000 لا «ءاتلاو

 . ءالاو لاذلاو

 العلا يه اَياَنثلا يفارطا َّنِم ٌفْرَحَو  ٌدَتآلَت ايالا نْيَب نمو ُهْنِمَو ٠
 3 tf al a“ )2 هي لم 06 - او تھ ےس

 الدعتل اثالث لعجا نيتفشللو لق نيتفشلا نم ئلفّشلا ِنطاب نمو 15

 .فشك : ىلثجا ءرهاملا فاح )1(

 ةبيود :برطقلاو «راحسألا يف هايإ هتركابمل هب هبقل «هيوبيس ذيملت رينتسملا نب دمحم :برطق (۳)

 . ةفوكلا ةاحن مامإ دايز نب ىبحي ايركز وبأ :ءارفلاو
 . نييرصبلا ةاحن نم قاحسإ نب حلاص ورمع وبأ : يمرجلاو
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 داصلا يه فرحأ ةثالث ىلفسلاو ايلعلا ايانثلا نيب نمو ناسللا فرط نم جرخي

 .ءافلا وه دحاو فرح ىلفسلا ةفشلا نطاب نمو ايلعلا ايانثلا فارطأ نم جرخيو

 حاتفنا عم نكلو «ميملاو ءابلاو واولا : يه فرحأ ةثالث نيتفشلا نيب نم جرخيو

 .ءابلاو ميملا يف امهقابطناو ءواولا يف نيتفشلا

 آلَوأ ةَملك ًنهيف عّبْرأ ئوس  اَهْعْمَج نْيتْبَب ملك ْنِم ٍلَوُأ يِفو ١

 ل ا يرش جا كل ىف خ غ ج ملأ
 لوت حال عراص ىَرْسُمي طْرَش ىَرَج امك ٍءىراق الخ واغ اشح عا | 15

 ت يب هوجو يف ڍل اتص اتت يف لظ هت ني َرْهْط ئر ۷
 تاملك لئاوأ يف تدرو اهجراخم نيب يتلا ةيدجبألا فورحلا نأ يبطاشلا ربخي

 بتر دقو «ةعبرألا اهفورحب اهلك ذخؤت اهنإف (عاهأ) ةملك الإ (7١و )١7 نيتيبلا

 .اهركذ مدقتملا جراخملا بيترت بسح ىلع فورحلا يبطاشلا

 كانه فورحلا ركذ كرت دقف يبطاشلا امأ «هفورح جرخم لك دنع انركذ دقو

 . جراخملا كلت بسحب ةبترم انه اهعمجو
5 24 4 (Mi Tos fk NTL e 

  ۸ىلتجب فنآلا يف َراَهظإ الو نكَس ْنأ ميمو نونو نيو ُهَّمْخَ

 تانكاس نك اذإ موشيخلا نم فنألا يف ميملاو نونلاو نيونتلا ةنغ جرخم

 ميملاو نونلا تناك نإف «نيتددشم ميملاو نونلا تناك اذإ وأ «تايفخم وأ تامغدم

 عم ناسللا فرط نم ناجرخي نيونتلاو نونلا نإف نيترهظم نيتنكاس اتناك وأ نيتكرحتم

 . اهقابطناب نيتفشلا نم جرخت ميملاو ءايلعلا ايانثلا ةثل نم هيلي ام

 )١( عراضلا لكلا :الخلا ءلاضلا :يواغلا ‹عولضلا هيلع تمضنا ام :اشحلا عزفأ :عاهأ :

 .ءاطعلا ريثك :لفوُتلا ءعشاخلا

 هوجو «ءام اهيف ةميظعلا ولدلا :لجسلا .حدملا وهو ةرورضلل هرصقو ءانثلا :انث ىّمتأ :هّمت (۲)

 .مهفارشأ :موقلا

 .فشكُي : ىلتجُي (۳)
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 فورحلا تافص باب

 ١ مو اهنا 78 2 حاتفتاو خرو ع جو  eِداَدضالاب ْعَمْج 9 ف اق لف 3 20

 «ةدشلا اهدضو ةواخرلاو ‹سمهلا هدضو رهجلا :ىه دض اهل ىلا تافصلا

 ةفص مظانلا طقسأ دقو «ءالعتسالا هدضو لافتسالاو «قابطإلا هدضو حاتفنالاو

 .تامصإلا اهدضو قالذإلا

 ١ (هصخش فك ْتَنَح) رش اَهُسوُمْهَمَف
 و ةديد لل (ب 5 تر ا( 0%

 نوكت اذبو (هصخش َفْسك ْتَنَح) ةرابع يف ةعومجم ةرشع اهفورح سمهلا ةفص

 .ةرشعلا سمهلا فورح ادع ام ىهو ًافرح رشع ةعست رهجلا فورح

 (بطّقك ثّدجأ) ةرابع يف ةعومجم ةينامث اهفورح ةدشلا ةفصو .

  ۳ًالَكك وخلو دملا فول (ٌياَو)و  (َلَئْوْمَع) ةَديِدَّشلاو وَر َنْيَب امو

 «(َلَئُرُمَع) ةرابع ىف ةعومجم ةسمخ اهفورح ةدشلاو ةواخرلا نيب طسوتلا ةفص

 .ًافرح رشع ةتس ةواخرلا فورح نوكت اذبو

 .ءايلاو فلآلاو واولا يهو (ياو) ةملك اهعمجي دملا فورحو

 فورحلا ةثالثلا هفورح تلمك (ياو) ظفللا اذه نأ ينعي ر (الَمَك وخّولاو) :هلوقو

 ةوخرلا . ْ

  eهد ياو 1 31 3 2 3 َّ

 ٤ المها نِإو اًمجغَأ اظلاو ٌداَّضلا َوُه ٌقبطُمو ولع ُحْبَس م (ِطْغَص صح ظق)و

 نوكت اذبو «(طغض صح ظق) ةرابع يف ةعومجم ةعبس اهفورح ءالعتسالا ةفص

 .ًافرح نورشعو نانثا اهفورح لافتسالا ةفص

 .تاتشلا وهو لش عمج : المشأ 0غ(

 ةذجم تراص :بطقك ُْتَّدِجأو ءلجرلا كاذ صخش عطق بارتلا ترثن :هصخش فک تح (0)

 هيلع ىحرلا رودي بطقك
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 ةفص نوكت اذبو «ءاظلاو ءاطلاو داضلاو داصلا :ىه ةعبرأ اهفورح قابطإلا ةفص

 .ًافرح نورشعو ةسمخ اهددعو فورحلا ةيقب اهل حاتفنالا

 ًالَمَعَت يشفتلاب ٌنيِشَو ٌريِفَص ابرو ٍنالَمْهُم نيسو ٌداَصَو ه
 :ركذف ءاهل دض ال يتلا تافصلا ركذب تيبلا اذه يف يبطاشلا عرش

 .ةمجعملا يازلاو نالمهملا نيسلاو داصلا اهفورحو «ريفصلا ةفص

 .نيشلا وه دحاو اهفرحو يشفتلا ةفص

 دلَمْعَأب َنْيَل ُداَّضلا ٌليطتْسُملا مک 2 ْتَرُيُكَو ٌءاَرَو مآل فرو ١

 ماللا جرخم فارحنال كلذب تيمسو «ءارلاو ماللا نافرح اهل فارحنالا ةقص

 . ًاليلق ماللا ةيحان ىلإ ءارلا جرخم فارحناو ؛ناسللا فرط ةيحان ىلإ

 .اهب قطنلا دنع اهراركتل كلذب تيمسو «ءارلا وه دحاو اهفرحو ريركتلا ةفص

 .داضلا وه دحاو اهفرحو ةلاطتسالا ةفص

 هلم ٍةلَقلَق نسمح ج ُبطُق) يفو ةي (يوآ)و يواهلا ُفِلألا امك ۷

 ًالّصَحُم فاك قيفوَتلا َعَم ادهن امد لك فاقلا َنُهََرْعَو ۸

 كلذك ناتيدملا ءايلاو واولاو .مفلا يف اهّيوُهل فلألا اهب فصوت ةفص ٌيِوَهلاو

 .امهنم ءاوه عسوأ فلألا نأل امهركذي مل هنكلو

 ةزمهلا تلخدو ءةلعلا فورح ىه (يوآ) ةماك ىف ةعومجملا ةعبرألا فورحلاو

 اهدع اذلو لادبإلاو ليهستلاو فذحلاب ففخت ةزمهلا نأل ءايلاو واولاو فلألا عم

 .ةلعلا فورح نم ىبطاشلا

 هذه رهشأو ء(دج بطق) ةرابع يف ةعومجم ةسمخ اهفورح ةلقلقلا ةقص

 .اهريغ نم رثكأ اهيف توصلا ةدشل فاقلا فرح ةسمخلا فورحلا

 ال ال ال
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 ةيبطاشلا ةمتاخ باب
 اا

 كسلا َةَنوُمْيَم َءانْسشَح اهلاَمكإل همي ميركلا هللا َّقَّفَو دقو دا

 ةكرابملا ةديصقلا هذه مامتول ىبطاشلا مامإلا ةديصقلا هذه مظان هناحبس هللا قفو

 ملع نم هيلع تلمتشا امب زوربلا ةكرابم «جسنلا ةعيدب ظافلألا ةنسح اهنوك لاح

 .ةعيفر ناعمو

 َالَمْكَوارْمُر َنيِعِْبَس ةَئاَمْمَمَو ةقآاَنُدِيِزَ فلآ اَهُناَتْبَآَو 5

 هذه نوك لاح (NIT) تيب ب فلأو ةئامو لوعېسو ةن لئ ةيبطاشلا تايبأ ددع

 ًالّصفِم َءاَرْوَع لك ْنَع ْتَيِرَع امك ات ' يناَعَملا اهني ْتَيِسْك 5 قو ٣

 لك نع تلخ امك «ةفينملا دصاقملاو ةفيلألا ىناعملا تسبلأ دق ةديصقلا هذه

 . هناحبس هللا ةمعلي ثدحتلا باب نم هنم اذهو «ةعينش ةلمجو ةحيبق ةرابع

 ص

 وفم رحْهلا ٍقِطْنَم ْنَع ٌةَمَّرَتُم َةَلْهَس للا يف هللا ٍدْمَحِب ْتَّمَتَو ٤

 بيكارتلا ةبذع ظافلألا ةلهس اهنوك لاح هناحبس هللا دمحب ةيبطاشلا تلمك دقو

 . طقاسلا ظفللاو شحافلا لزغلا نع ةأربم

 ًالُمَجَت يضْفُيو وُقْعَي ةَقِ داخأ اهّوفك سانلا نم يغبت اهنكلو 6 #0 ةت 2 ا هو - 2 | ساس

 ام ىلع ًانيمأ لضفلاو لامكلا يف اهل ًالثامم ًائراق سانلا نم بلطت ةديصقلا هذهو

 .اهبحاص رذعو هرتسو هنع ىضاغت ًاصقنو ابيع اهيف دجو نإ ءاهيف

 اوات نسخ ساقنألا بّيط ايف اَهَيِلَو بو ًالإاَهَل سلو 5

 نم طحي صقن وأ اهنيشي بيع ةديصقلا هذه يف سيل :ًاعضاوتم يبطاشلا لوقي

 ىف دهتجي نأ ريمضلا َّنَعن سافنألا قداص يداني ىبطاشلاو ءاهمظان بونذ الإ اهردق

 .زوربلا وهو ةرورضلل هرصقو زمهلاب ءالجلا :الجلا ءةكرابم :ةنوميم «ماعنإلا :ّنملا )١(

٤١ 



 2س 0٠ 2 ما م 0 7 4 : ر

 القعم ملحلاو فاصنإلل ناك یتف امو ًاَيَح نمحتولا م مح تال

 ىف فاصنإلاب ىلحتي ةءورم بحاص ناسنإ لكل هناحبس هللا نم ةمحرلاب ءاعد

 نم لك ىتفلاب دارملاو «ًاتيمو ًايح هللا همحريف «ماقتنالا ماقم يف ملحلاب لمجتيو مالكلا

 : يلاتلا تيبلا يف هلوق اذه ديؤيو «هسفن هب دارأ ليقو «ةعيفرلا تافصلا كلتب فصتي

 ًالَّلَرُم فاح َرْيَغ اَفْيَر ناک نإو هزاوجب ُهَيْمَس يِنْدُم هللا ئَسَع ۸

 زاوجلا هيلع لهسي نأو ةديصقلا هذه مظان يعس برقي نأ هلضفب هللا ىسع يأ

 .ريصقتلاو بيعلا نم لاخ ريغ مظنلا كلذ ناك نإو «طارصلا ىلع

 (0ولّضَقَتو ًادّج لوُمأَم َرْيَخ ايو محار َرْيَخ ايو راق َرِيَخ اَيَق 4 4 a ص ر 6. ت . 08 .٠ ص
 سا ىلإ ماس

 كلا َمِفاَر اَب هلأ اَي َكُبَتاَنَح اًمِدَضَقِبو اهب ْعَمْلاو يتَّرْثَع لأ

 نأو همحريو هل رفغي نأ ميركلا هالوم ىلإ يبطاشلا عرضتي نيتيبلا نيذه يف
 ىلاعت هللا همحر .ةديصقلا هذه يف اميو هب عفني نأو هترثع ليقي نأو هبولطم هل ققحي

 . هتعارض لبقتو هانم ققحو

 ًالَع ُهَدْخَو يِذلا ملل دْمَحلا نأ )اَنّيَر قيفؤتب اَناَوُعَد ٌر_ِخآو ١

 لوقن نأ وه ىلاعت انبر قيفوت ببسب انئانث لوأك انلاؤسو اناوعد رخآ :لوقي

 الختم اًضّرلا ٍقْلَخلا دس ىلع ٌةمالَم من هلا الص دعو ١

 ًالَدنَمو ًاكشم َحبّرلا يرابث هلص  ٌةَبْعك ٍدْجَملل راتخُملا ٍدَمَحُم ۳

 ت o تا و ت ےس o2 2 5 يا 78 52 2 0

 ًالفنرقو ابتر واَنَت ريَ / اَهِتاَحَفَن ٍهباحضأ ىلَع يدو 4

 قلخلا ديس هللا لوسر ىلع يلصأ يئاجرو يئاعدو هللا ىلإ يتعارض دعبو :لوقي

 اهيرج يرجتو حيرلا يكاحت ةالص «مالسلاو ةالصلا هيلع دمحم دجملا ةبعك راتخملا

 .ةيطعلا :ادجلا )١(

 . نحت دعب ًاننحت انيلع نحت :كينانح ءاهتعبت نم صالخلا :اهتلاقإو «ةلزلا :ةرثعلا (؟)
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 مالسلا هيلع هباحصأ ىلع تاولصلا هذه رهظت نأو اهريخ ةرثكو اهعفن ميظع يف

 الو ايندلا يف اهل عاطقنا ال يتلا ةيكزلا ةرطعلا اهحئاور نيرهاطلا هتيب لآو هبابحأو

 ميمعو ةحئارلا بيط يف لفنرقلاو بنرزلا راجشأب ةهيبش اهنوك لاح ةرخآلا يف
 . عفنلا

 همظنب هناحبس هللا انعفنو هتبوثم لزجأو ءارقلا ديس يبطاشلا مامإلا هللا محر

 .هديصقو
 ا

 ال ال ال
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 اعل

 ی ف ا

 ير يضل ىج
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 ةردلابو يرزجلا نباب فيرعتلا هيفو

 : مظانلاب فيرعتلا :ًالوأ

 نب فسوي نب يلع نب دمحم نب دمحم نب دمحم ريخلا وبأ نيدلا سمش وه

 قشمدب دلو .يقشمدلا يعفاشلا «لصوملا برق رمع نبا ةريزج ىلإ ةبسن» يرزجلا
 ءاملعلا لجيو ملعلا بحي ناك يذلا هدلاو ةياعرب اهيف ًاشنو م٠176 /ها/١01 ةنس

 فارصنالا مث «نيثدحملا ىلإ عامتسالاو تاقلحلا دايتراو بلطلا يف هبغر يذلا رمألا

 تاءارقلا ىلع بكأ ًاماع رشع ةثالث نبا وهو هظفح نم غرف املف «ميركلا نآرقلا ىلإ

 .امهرصع يف قشمد ءاملع ملعأ امهو نابللا نباو رالسلا نبا ىلع اهعمجف عبسلا

 ةضيرف ءادأل زاجحلا ىلإ هجوتف «ملعلا بلط يف لحر نأ يرزجلا نبا ثبل امو

 أرقو ءاهبيطخو ةرونملا ةئيدملا مامإ حلاص نباب ىقتلاف ءًاماع رشع ةينامث هلو «جحلا
 دمحم يبأ نع ذخأيو «ةرهاقلا ىلإ اهنم رفاسيل قشمد ىلإ عجر مث «تاءارقلا هيلع

 ءمهلك هوزاجأو يدنجلا نباو غئاصلا نبا نعو ءاهئارق خيش يدادغبلا نمحرلا دبع

 غئاصلا نبا ىلإ لاحرلا دش مث «ه١۷۷ ةنس ىلإ اهيف يقبف قشمد ىلإ عجر .لئدنعو

 نم ىلع هقفلاو ثيدحلا ملع هذخأ بناج ىلإ ءامهيلع ةءارقلا عباتيل ةيناث يدادغبلاو

 ثكمو اهيلإ عجرف قشمد ىلإ اهدعب ّنح ةدم يهوقربألاو يطايمدلا باحصأ نم يقب

 ملع ينيوزقلا ىلع أرق ةثلاث ةرم ةرهاقلا ىلإ لحر نيحو «ه۷۷۸ ةنس ىتح اهيف

 يورقلا باهولا دبع نع ذخآف ةيردنكسإلا ىلإ قلطناو «نايبلاو يناعملاو لوصألا

 ةسروب ةنيدم لزنف مورلا دالب ىلإ هال44 ماع اهرداغ مث ءاهب ءارقلا خيش يردنكسإلا

 بالطلا ءىرقي ماوعأ ةعبس رقتسا كانهو نامثع نب ديزياب ناطلسلا ميقي ناك ثيح

 اهلهأ هب عفتناو دالبلا كلتب ثيدحلاو تاءارقلا ملع رشن دقو «ثيدحلاو تاءارقلا

 .ريثك قلخ رشعلا تاءارقلا هيلع ًارقو

 ةدايقب لوغملا مجاه ثيح ه٤٠۸ ةنس رخاوأ ىلإ كانه يرزجلا نبا يقبو

 «لوغملا ةلباقمل هشيجب ديزياب لداعلا كلملا جرخف «نامثع لا ةكلمم كنلروميت
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 ةميزه نع ترفسأ ةرقنأ لهس يف ةديدش ةعقو ترادو «شيجلا عم يرزجلا نبا ناكو

 .رسألا يف يرزجلا نباو ديزياب ناطلسلا عوقوو نيينامثعلا

 رهنلا ءارو ام دالب ىلإ هعم هذخأو رسألا نم يرزجلا نبا قلطأ كنلروميت نإ مث

 . كنلروميت تام نأ ىلإ دنقرمس ةنيدمبو اهب ىقبف «شك ةنيدم هلزنأو

 «ةعامج اهيف هيلع أرقف دزي ةنيدم ىلإ عجر مث «ةعامج ةرشعلل هيلع أرقف «ةأره ةنيدم

 ىلوتو ه۸٠۸ ةنس ناضمر يف اهلخدف زاريش ىلإ راس مث ءاهب أرقأو ناهبصأ لخد مث

 اهأشنأ ىتلا هتسردم طمن ىلع نآرفلل ًاراد أشنأو :ريثك عمج هيلع أرقو ءءاضقلا اهب

 زاريشب تام نأ ىلإ فلؤيو سّرديو ءىرقي لظف ءارقإلا ةسائر هيلإ تهتناو «ماشلاب

 . هللا همحر

 كلذ جحلا هتافو قيرطلا يف بهنف جحلا ًادصاق ه877 ةنس لحر دقف «تارم ةدع

 ىلإ راس مث .ه۸۲۳ ةنس لوألا عيبر يف ةرونملا ةنيدملا لخد مث « عبنيب ماقأف «ماعلا

 .زاريش ىلإ داع مث جح نأ ىلإ اهيف يقبو بجر لوأ يف اهلخدف ةكم

 ناطلسلاب عمتجاو ؛ةرهاقلا ىلإ مث قشمد ىلإ زاريش نم ه۸۲۷ ةنس لحر امك

 سانلا لبقأو «ثيدحتلاو ءارقإلل ردصتو .ناطلسلا هم ركأف يقامقدلا يابسرب فرشألا

 همركأف «ه۸۲۸ ةنس اهلخدف ءأرحب نميلا ىلإ راسو جحف ةكم ىلإ هجوت مث «هيلع

 مث «ثيدحلا هدنع عمسأو ؛(ه٠87 ت) يلوسرلا دمحأ نب هللا دبع روصنملا اهكلم

 ىلع مث ماشلا قيرط ىلإ اهنم مث ةرهاقلا ىلإ رفاسو ه۸۲۸ ةنس جحف ةكم ىلإ داع

 .زاريش ىلإ ةرصبلا قيرط

 موي رهظ ليبق «نييفاكسإلا قوس نم هلزنمب زاريش يف هللا همحر يفوت :هتافو

 هتزانج تناكو ءاهأشنأ يتلا هتسردمب نفدو «ه۸۳۳ ةنس لوألا عيبر سماخ ةعمجلا

 دق ناكو «ًاكربت اهّسمو اهليبقتو اهلمح ىلإ ماوعلاو صاوخلاو فارشألا رابت ةدوهشم



 : هتافلؤم :ًايناث

 هتالحر لالخ ناكو ميركلا نآرقلا ةمدخو دجلاو بأدلاب يرزجلا نبا رهتشا

 ءىبنت هتافلؤمو فينصتلا الو فيلأتلا عدي الو ميلعتلاو ملعتلا كرتي ال ةددعتملا ةليوطلا

 اذهلو «تاءارقلا مهترقي ذيمالت هب لزني دلب لك يف هل ناكو ريزغ ملعو قيقد عبتت نع
 نم ًاريثك فنصو «نيعماجلا ءارقلاو نينقتملا ةظفحلا نم نوريثك هيلع جرخت دقف

 :هتافلؤم رهشأو «ةددعتم مولع يف ةعفانلا تافلؤملا

 .رشعلا تاءارقلا يف رشنلا - ١

 . (رشنلل صيخلت وهو) رشعلا تاءارقلا يف رشنلا بيرقت - ؟
 . رشعلا تاءارقلا يف ريسيتلا ريبحت - ۳

 .رشعلا تاءارقلا ىف رشنلا ةبيط - ٤

 .رشعلا تاءارقلل ةممتملا ثالثلا تاءارقلا يف ةردلا ©
 . نيبلاطلا دشرمو نيئرقملا دجنم 5

 . ةموظنم يهو ديوجتلا يف ةمدقملا - 7

 .(ىربكلا تاقبطلا) تاءارقلا لاجر ىف تاياردلا ةياهن - ۸
 .(ىرغصلا تاقبطلا) تاءارقلا لاجر ىف تاياردلا ةياغ 4

 .ديوجتلا ملع يف ديهمتلا ٠
 .ةرشعلا ةمتت ىف ةرهملا فاحتإ ١-

 .ةرشعلا ىلع ةدايزلا ىف ةرهملا ةناعإ ١

 .ةرشعلا ةمتت يف ةيادهلا مظن ١
 .نيلسرملا ديس مالك نم نيصحلا نصحلا 4

 . نيصحلا نصحلا ةنجو نيصحلا نصحلا ةدع 6

 .فيرشلا دلوملاب فيرعتلا 5
 .دلوملاب فيرعتلا فرع /1١

 . حيباصملا حرش يف حيضوتلا

 .ةياورلا مولع يف ةيادبلا 4

 . ثيدحلا حلطصم يف زجرلا رحب نم تيب ةئامسمخ ةديصق ١-

 .ةيلوألا ثيداحألا ىف ةيولوألا ١

 .يلاوعلا ةلسلسملا ثيداحألا يف ءىلآللا دقع 5
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 .دمحأ دنسمب قلعتي اميف دمحألا دنسملا 77“

 .دمحأ لاجر ىف دمحألا دصقلا "4

 .دمحأ ديناسم متخ يف دمحألا دعصملا 5

 . ةتسلا بتكلا لاجر ىف فشاكلا 5

 . ةنارعجلا نم ةرمعلا يف ةنابإلا -۷

 .ميهاربإ ماقم يف ميظعتلاو لالجإلا 4

 . ميعنتلا نم ةرمعلا يف ميركتلا 4
 ٠“ ىنم ةرايز يف ىنملا ةياغ .

 ١ بهذملا ىف هب ىتفملا ىلع هيف رصتقا ىعفاشلا هقف ىف راتخملا .

 ۰ ۰ . ءارح لضف ۲

 . ننملا نساحأ ۴۳

 ٤ بلاط ىبأ نب ىلع بقانم ىف بلاطملا ىنسأ .

 ٠ ٠ .وحنلا يف ةرهوجلا له

 .ءادتبالاو فقولا ةفرعم ىف ءادتهالا ١

 .فحاصملا مسر يف فئارظلا ۷

 :اهعلطمو يب يبنلا اهب حدتمي ةيئار ةديصق هنع هللا يضر هلو

 يِرسأ كاكف نوكي اهب لعل يِرسأ ليللا لوط تب ةَ
 ىرعش داوس َنونسلا تضتيو اياطخلا ةجولا دوس يهلإ

 يربق ريغ ىلصملا دعب امو ىلصملا الإ املا دعب امو

 همركو هنمب هعم انمحرو «ةعساو ةمحر يرزجلا نبا مامإلا هللا محر

 . "”نيمآ نييلع يف هعم انعمجو

 :ةردلاب فيرعتلا :ًاثلاث

 يرزجلا نبا مامإلا اهلعج «ةرشعلل ةممتملا ثالثلا تاءارقلا يف ةموظنم يه

 لهأ نيب ةعساو ةرهش اهلو ءآتيب نوعبرأو ناتثم يهو «اهيورو ةيبطاشلا نزو ىلع

 هتافلؤمب ًاقيقد ٌءاصحإ عجار ةدازتساللو ١٠٠و ٩ص ةردلا حرش حاضيإلا ققحم ةمدقم رظنا )١(

 . ۷٥-1٤ص «ريسيتلا ريبحت ةمدقم يف ةاضقلا حلفم دمحم دمحأ روتكدلل
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 ةيبطاشلا عم ركذلاب ةردلا تناتقاو ءاهظفح يرزجلا نبا خويش ضعب نأ ىتح «ملعلا

 ءهلصأ مهتاور وأ ةثالثلا ءارقلا دحأ هيف فلاخ ام ركذب ءافتكالا اهيف مظانلا جهنمو

 لصأو «عفان رفعج يبأ لصأف ءًالصأ ةعبسلا ءارقلا دحأ مهنم ءىراق لكل لعج ثيح

 .ةزمح فلخ لصأو «ورمع وبأ بوقعي

 نع ًابيرغ ناكو ثادحأ نم اهمظن ءانثأ يف هل ضرعت ام اهرخآ يف مظانلا ركذو

 عاطق ءادتعال اهيف ناك يتلا ةلفاقلا تضرعتو «مارحلا هللا تيب جح ًادصاق «هدالب

 ضّيق ىتح «هب هللا فطل الول مظانلا نولتقي اوداكو «مهوبهرأو مهلاومأ اوبلسف قرطلا

 ةئيدمب ًارورم هِي يبنلا دجسمو مارحلا دجسملا ىلإ لوصولا ىلع هناعأ نم هل هللا
 .ةيبرعلا ةريزجلا يف ميصقلا ةقطنم ندم نم (ةزينع)

 :ةردلا حورش :ًاعبار

 : حورشلا هذه رهشأ نمو ءاهيناعم نييبتو «ةردلا حرشب ءاملعلا ىنتعا

 )۸٤۸ ماع ىفوتملا يديبزلا يرشانلا رمع نب نامثع مامإلل :ةردلا نتمل حاضيإلا -

 . ىسوم قازرلا دبع خيشلا ةليضف قيقحتب عوبطم وهو «(ه

 وهو «(ه۸4۷) ماع ىفوتملا ءيرْيَوْنلا مساقلا يبأ دمحم نب دمحم ةمالعلا حرش - ؟

 .ناوضر عفارلا دبع خيشلا ةليضف قيقحتب عوبطم

 ةمالعلل :ةيضرملا ثالثلا تاءارقلا ملع يف ةيضملا ةردلا حرشب :ةيهلإلا حنملا -

 . طوطخم «(ه70١١) دعب ىفوتملا ءِيلْيَمُرلا يديعصلا نسحم نب يلع

 «ةردلا ىلع يتاللخملا ناميلس نب دمحم نب ناوضر ديع يبأ خيشلا ةيشاح - ٤

 .طوطخم .(ه١١17١) ىفوتملا

 ناك ءيرايبالا لاله دمحم دمحم دمحم خيشلل : ةيهبلا ةردلا حرشب ةينسلا ةجهبلا -

 . طوطخم «(ه1175) ةنس ًايح

 «عابضلا دمحم يلع انخياشم خيش ةمالعلل ةيضملا ةردلا حرش ةيضرملا ةجهبلا -

 . عوبطم (ه١/17١) ىفوتملا

 .عوبطم (ه07٠5١) ىفوتملا «يضاقلا حاتفلا دبع خيشلل :ةردلا نتمل حاضيإلا -

 . طوطخم «(ه۹١٤٠) ىفوتملا يفصرملا يمجع ديسلا حاتفلا دبع خيشلا حرش ۸
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 ةيضرملا ثالثلا تاءارقلا يف ةئيضملا ةردلا حرش

 : يرزجلا نب دمحم ظفاحلا نيققحملا ةمتاخ لاق

 السرو ُهَنْوَع ْلَأَْساَو ُهَدجَمم الت ُهَدْحَو يذلا ل ُدْمَحلا لق دا

 هلوقب ًالمعو ميركلا نآرقلاب أيسأت هناحبس هللا دمحب هتموظنم يرزجلا نبا حتتفا

 اي لق :لوقي مظانلا نأكو «“ : ""«مذجأ وهف هللا دمحب هيف أدبي ال لاب يذ رمأ لك» : كك

 . هلل دمحلا ءىدتبملا اهيأ

 هيف هكرشي ال هكلم يف درفتم دحاو ىلاعت هللا نأ ىلإ (لَع ٌهَدَحَو) هلوقب ريشيو

 . هناحبس دحأ

 يف هيلإ لسوتو هرصن بلطاو هنوع لأساو «ًاناكرأو ًانانَج همّظَعو :لوقي مث
 . تابركلا فشكو تاجاحلا ءاضق يف لومأملا هدحو وه هناحبس هللاف ءاهلك رومألا

 يي مه رس 0 11 م دم
 الت نمو باحصلاو لاو ملَسو ٍدَّمَحُم مانألا ٍرْيَخ ىلع ّلَصو ۲

 ىلع مالسلاو ةالصلاب فطع ؛هلهأ ره اهب ىلاعت هللا ىلع مظانلا ىنثأ نأ دعبو

 اتت سَر وع ولس انماء بیلا الك :ىلاعت هلوقل ًالاثتما ایک هللا لوسر

 الّقناو ثاءارقلا رشعلا اهب يت 3 دالك تورم يبت ذخر 3

 المكن نْمَي نأ يّبَر ُلأشَأق اهيْبَس ريسيت ريبحت يف َوُه امك 4

 ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا اهب متت يتلا ثالثلا تاءارقلا فورح نم

 .ةرشعلا ةءارقب طيحيل ًاضيأ ةثالثلا أرقي نأ ةعبسلا أرق نمل مظانلا نم ٌّثَح اذه يفف

 ةثالثلا يف لوقنم نم ةديصقلا هذه ءىراقل دب ال هنأ هانعم (القناو) :هلوقو
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 ثالثلا تاءارقلا هذه هتموظنم يف مظن هنأ يناثلا تيبلا يف يرزجلا نبا ربخأو

 تاءارقلا عم ثالثلا تاءارقلا هيف عمج يذلا ا ريسيتلا ريبحتا هباتك يف ةدراو يه امك

 قيرط نأ اذه نم ملعيف «ريسيتلا يف ينادلا ورمع وبأ هركذ يذلا هجولا ىلع عبسلا

 .دحاو ريبحتلا قيرطو ةديصقلا هذه

 العلا ود ٌنامُيلَس ِراَمَج نبا كاذك لقان نادرو نبا ةدع ٍرَفْعَج وُبأ 3

 عم دحاو دعب ًادحاو ةثالثلا ءارقلا ءامسأ ركذب تيبلا اذه يف يرزجلا نبا عرش

 .هتاور يأ هباحصأ نم نينثا

 ةنس ىفوتملا يندملا يموزخملا عاقعقلا نب ديزي رفعج وبأ وه لوألا مامإلاف

 يوبنلا دجسملا يف ةنيدملاب ءارقإلا ةسائر هيلإ تهتناو «نيعباتلا نم وهو «(ه۲۸١)

 . يندملا عفان خويش لجأ نم ناكو «ةرجهلل نيتسو ثالث ةنس فيرشلا

 نأب هللا هل تعدو ريغص وهو هسأر تحسمف ةشئاع نينمؤملا َّمَأ رفعج وبأ يقل

 ىلع رفعج وبأ أرق دقو ءامهنع هللا يضر سابع نب هللا دبع ىلوم وهو «ةءارقلا ملعتي

 نب يبأ ىلع اوؤرق مهو «ةعيبر يبأ نب شايع نب هللا دبعو ةريره يبأو سابع نبا

 . كَم هللا لوسر ىلع أرق وهو بعك

 :رفعج يبأ نع ةاورلا رهشأو

 ةئس يفوت «ًاققحم ًاطباض ةءارقلا يف ًاسيئر ناكو «يندملا نادرو نب ىسيع -

 .ةرجهلل ()

 ةنس يفوت ءاليبن ًاطباض ًائرقم ناكو «يندملا زاّكَج نب ملسم نب ناميلس -
 .ةرجهلل )۱۷١(

 هک و

 الت ٍفَلَخ ْنَع سيردإ عم قاحسإو | ْمُهُحْوَرو ْنْيَوُر ُهْنَع لف ُبوُقْعَيِو ١

 (ه04٠5) ةنس ىفوتملا يمرضحلا قاحسإ نب بوقعي ةرصبلا مامإ وه يناثلا مامإلاو

 ءءالعلا نب ورمع يبأ دعب هتءارقب اوكسمت يذلا مهئرقمو ةرصبلا لهأ ءىراق ناك

 أرق «ةءارقلا يف مهل فلاخم ريغ «ةمئألا نم هلبق نم راثآ ًاعبتم ءاقودص ةقث ناكو

 نبا يدهم ىلعو «ةفنرش نب باهش ىلعو «يندملا ناميلس نب مالس رذنملا يبأ ىلع

 .ًاريبك ًايوحن ناكو «هسفن ءالعلا نب ورمع يبأ ىلع أرق هنإ : ليقو «نوميم

 عم“



 :هنع ةاورلا رهشأو

 يفوت ‹ طباض قذاح ءیرقم ‹«سْيورب روهشملا يؤلؤللا لكوتملا نب دمحم -

 ةنس يفوت «طباض ةقث ءىرقم ءيلذهلا نمؤملا دبع نب حْوَر نسحلا وبأ -
 .(هكا)

 ةن مامإ وهو (ةزمح يوار يدادغبلا رازبلا ماشه نب فلخ وه ثلاثلا مامإلاو

 فرح يف نييفوكلا ةءارق نع جرخي هرأ ملف هرايتخا تعبتت» :هنع يرزجلا نبا لاق

 هلوق وهو دحاو فرح يف الإ ةبعش ركب يبأو يئاسكلاو ةزمح ةءارق نع الو لب دحاو

 يبأ بحاص ميِلُّس ىلع أرق وهو ««صفحك فلأب هأرق (مارحو) ءايبنألا يف ىلاعت

 .(ه۲۲۹) ةئس يفوت «يفوكلا مصاع ىلع ركب وبأ أرقو ءركب

 :امه نانثا هنع ةاورلا رهشأو

 ماقو «هرايتخا فلخ ىلع أرق «طباض ةقث «قارولا يِزَوْرَملا ميهاربإ نب قاحسإ -

 .(ه785) ةنس يفوت «ملسم نب ديلولا ىلع ًاضيأ أرقو «هدعب هب

 فلخ ىلع أرق «نقتم طباض مامإ «يدادغبلا دادحلا ميركلا دبع نب سيردإ -

 .(ه۲۹۲) ةنس ىفوت «بيبح نب دمحم ىلعو

 الَصأت دَ هلضأ ْعَم مُهْنلاَثو ش عنات ٍلَوَآلاَو ورسمع وبأ ناثل ۷

 يبأ ىلع أرق بوقعي نأل «ورمع يبا ةءارقك بوقعي وهو يناثلا ةءارق نأ ينعي

 .ورمع يبأ ىلع رذنملا وبأ أرقو «رذنملا

 . هسفن رفعج ىبأ ىلع أرق ًاعفان نإف « عفان ةءارقك رفعج يبأ ةءارقو

 .ةزمح ىلع أرق ميلّسو .ميِلُس ىلع أرق ًافلخ نأل «ةزمح ةءارقك فلخ ةءارقو

 ًاليْمَأَف ًالإو زُكذَأ اوُقَلاَخ ْنِإَف مهلضأك ةاورلا مث وُممْرْمَرو ۸ 4 ه2 5 8 فى > ا 0 ه6 < 2 53

 رونلا يف (ىرد) ظفل يف نييفوكلا نم هدحو ًاصفح فلخ قفاوو «(۱۹۱:۱) رشنلا .يررجلا نبا 4و

 .[ ٠6١ «ةردلا نتم ىلع حاضيإلا «يديبرلا]
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 فورح نم مهتاورو مهلوصأل َلِعِج ام مهت تاورو ةثالثلا ءارقلل يرزجلا نبا َنّيع

 . ةيبطاشلا يف داج يبأ

 رفعج يبأل ًازومر انه جبأ فورح نوكتف «هييوارو عفانل ةيبطاشلا يف ْحَبَأف
 .زامج نبال (ج)و «نادرو نبال (ب)و ءرفعج يبأل (أ) «هييوارو

 (ح) ؛هييوارو بوقعيل نوكت انهو «هييوارو ورمع يبأل ةيبطاشلا يف (يطخ)و

 .حورل (ي)و «سيورل (ط)و «بوقعيل

 «فلخل (ف) «هييوارو فلخل انهو ءهييوارو ةزمحل ةيبطاشلا يف (ْقَضَف)و

 . سيردول (ق)و « قاحسإل (ض)و

 ًاميدقت اهيف فلتخملا فورحلا يف يبطاشلا بيترت يرزجلا نبا راتخا دقو اذه

 الاصايل تیر ال فرحأ يف هكرتو لصقلاو ریخت

 مهوقفاو امو کیو هركذ ةزمح نع ميل نع هتياور فلخو :ورمعابأ بوقعيو ًاعفان

 .ةياغلل مهم هنإف كلذل هبنتف «ًاراصتقاو ًاراصتخا هكرت ةيبطاشلا يف روكذم وه امم هيف

 ()واججشا ًاريكدتو ًافيِرْمَت كلك ْذِمَتْعا َةَرْهُشلاَف ثقلطأ ةملك ْنِإَو 4

 نم وار وأ ءىراقل اهيف فلتخملا ةملكلا دروأ امير :هانعم ام يرزجلا نبا لوقي

 يرزجلا نيا دروي ةراتف . ةرهشلا ىلع كلذ دنع دمتعاف دويقلا نم ءىشب دييقت ريغ

 يفو هلصأ ءىراقلا فالخ مومع ديري وهو «نآرقلا يف ريظن تاذ يهو ةقلطم ةملكلا

 يفو انه هلصأ فلاخ بوقعي نأ ديري (ْرُخ عافد) ةرقبلا يف هلوق وحن ءًاضيأ اهريظن

 يف روهشم هنأل عقو ثيح وأ ًاعم وحنب دييقت ريغ نم ًاقلطم ًاظفل دروأف «جحلا ةروس

 . نيعضوملا يف ورمع ابأ فلاخ بوقعي نأ ملعلا اذه بتك

 هلصأ اهيف ءىراقلا فالخ صيصخت ديريو ةقلطم ةملكلا يرزجلا نبا دروي ةراتو

 ةروس يف هلوق وحن «ىرخأ عضاوم يف ةعقاولا رئاظنلا نم هريغ نود عضوملا اذهب
 يعضوم يف يتلا نود طقف انه هلصأ فلاخ بوقعي نأ ديري (ْتَمِلك ُرُخو) ماعنألا

 )١( قلطأ :لجسأ .
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 نأ ملعلا اذه لهأ نيب روهشم هنأل (انه) :وحنب ديقي ملو قلطأف ءرفاغو سنوي

 : .رئاظنلا نم يقابلا يف قفاوو ةروسلا هذه يف هلصأ فلاخ بوقعي

 ينغتسيو ءديقي الف عفرلا وأ ةبيغلا وأ ريكذتلا اهب ديريو ةقلطم ةملكلا دروي ةراتو

 .ةرهشلا ىلع كلذ يف دمتعيو «ديقلا نع ظفللاب

 اهيف فلتخملا ةملكلا مظانلا ركذي امبر ينعي (ًاريكنتو ًافيرعت كلذك) :هلوقو
 فالخلا قالطإ دارملاف ءًاضيأ ماللا نع يلاخلا فالخلا معي نكل ماللاب ةفرعم نوكتو

 طارصلاو) وحن كلذو «ةرهشلا ىلع ًادامتعا «ًاعيمج اهنع يراعلاو ماللا يذل ًامومع

 ىلع ًادامتعا ءافرعمو ًاركنم عقو ثيح «طارصلا# داصلاب أرقي فلخف (الَجْسا ةف

 َنيِطاَح) هلوق وحن «ظفللا مومع دارملا ناكو ًارّكنم ركذ اذإ يأ هسكع اذكو «ةرهشلا
 .ًافرعمو ًاركنم عقو فيك «نيئطاخ# هب ديري (الآ يكتم

 ةلمسللا باب

 أ
 هل e6 e و م مس < م م

 eer ا < nnn ةا نيتروُشلا نيب لمّشسبو ~۹

 ءىراق لك قفاو اذإ هنأ نم هطرش ام ىلع ًايرج ةذاعتسالا باب ركذ مظانلا لمهأ

 الما + ةلأسم يف هلصأ

 .ةءارب ىوس فالخ

 ةلمسبلا ورمع يبأك بوقعيل نيعتف ءامهركذي ملف امهلصأ فلخو بوقعي قفاوو
 .ةزمحك ةلمسب ريغ نم نيتروسلا نيب لصولا فلخل نيعتو «لصولاو تكسلاو

 7 فا ح
e. ۱انآ ةف طارّصلاو ْرُق رح كلامو 06000.00... ١ 

 ًالصو هيف تكسلا ءاه تتبثأو ةيفوتلا نم رمأ لعف :ةفو «زوفلا نم ّرفو «ةزايحلا نم رح رف رح )0(

 .قلطأ :لّجسأو «نزولل ةزمهلا ةحتف اهيلإ تلقنو
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 حج ف

 E ۋا ههو 0 ها و سا 3

 اللح ءاهلا يف مضلاو ىتف مهيدل مهيلإ مهيلع زيكاو بط نيشلابو ١

 ْنا مُمْضاَو ِدْرَفلا ىوس نكست ْنِإ ِءايلا نَع ١

 ط

 الق مهلوُب نَمَألِإ باط لَ

 ىلع فلاب ]٤[ لآ موب كلل فلخو بوقعي امهو (زف زح) زومرم أرق

 . فلآ ريغ نم «كلم# رفعج يبأ ةءارق نوكتف «لعاف مسا هنأ

 ًارکنم عقو ثيح داصلاب #طارصلا# فلخ وهو (الجتسا هف) ب هيلإ راشملا أرقو

 .عقو ثيح نيسلاب € طارصلا#و #طارص# سيور وهو (بط) زومرم أرقو

 يهو تعقو ثيح ةيلاتلا ظافلألا يف ءاهلا رسكب فلخ وهو (ىّتق) زومرم أرقو

 هلف ناك نإف «نكاس ميملا دعب نكي مل اذإ اذهو مهند مهبل هيلع

 .رفعج وبأ ةثالثلا ظافلألا هذه ءاه رسك يف ًافلخ قفاويو .يتأيس مكح

 عمج ريمض ءاه لك مضب أرق بوقعي وهو (اللخ) زومرم نأ يرزجلا نبا ربخأو

 ؛««مُهيلإ .«مُهيلعط وحن ةنكاس ءاي دعب تعقو اذإ ىنثم وأ ثنؤم وأ ركذم

 .«امُهيلإ# ««نهيلإ# (نهيلع# ««مهيلثم# #مهيكزيل ««مُهيف»

 «َنُهَفا» 4َّنُهَلظ مهدي «4مُهُير# وحن نم ًازارتحا (ءايلا نع) هلوقو
 .اهنم ظفل لك ءاه ةكرح يف ءارقلا نم هريغ قفاوي هنإف

 وحن ءال مآ نكاس دعب عقو ءاوس درفملا ريمضلا ءاه ديري (دْرَملا ىوس) هلوقو

 .ةعامجلاك كلذ أرق هنإف هبل .6هل# .«هيدلإ# .كهيلإإ» 2 هيلعإ»

 هنإف «بوقعي نع سيور وهو (باط) زومرم هب ّصُْخ ام يرزجلا نبا ركذ مث
 رشع ةعبرأ يف كلذو «ءانبلل وأ هلبق مزاجلل ءايلا تطقس نإ عمجلا ريمض ءاه مض

 ۹١٠و 78] فارعألا يف € مهتا ْمَل الو € معاي نإَوط باع ْمِهياَتَف :ًاعضوم

 [+4] سنوي يف (موتآياملو  ء[٠۷و ]٠١ ةبوتلا يف مرعب لأ طو 4«َمِهْرْخعَو و ١٠و

 عمال



eرس  

 يف هلا مفي و 0111 هط يف « مت مكوأ لو 161 رجحلا يف «لّمَأْلا ليو ل

 ٌُمِهقَو » « محلل باع َمهِقَو لو «[149و 1١1 تافاصلا يف ًاعم ميما و 41

 رسك يف فالخ الف [17] لافنألا يف 4 ملوي نَمَو # امأو :[4و7] رفاغ يف 4ِتاَتَيَسل

 . هئاه

 ىتأ اذإ ريثك نباك اهتلصو عمجلا ميم مضب رفعج وبأ وهو (لصأ) زومرم أرق

 ا ص 3 - |

 آلت ةلضأ ُهْرْيَْع زحم ًاميثأ نك  اَس لبقو لصأ عمجلا ميم مص لصو -۴

 . ءاهلل آعبت اهمضب بوقعي وهو (زخ) ب هل زومرملا أرق دقف نكاس اهدعب ىتأ نإف
 اهرسكبو 21741 :ةرقبلا] €لاتقلا ٌمُهيلع# وحن «ةنكاسلا ءايلا دعب ةعقاولا ةمومضملا

 ًاقافو 21117 :ةرقبلا] #بابسألا مهب وحن رسكلا دعب ةعقاولا ةروسكملا ءاهلل ًاعبت

 0 . هلصأل

 نأ يأ (الئ هّلْضَأ هّريغ) هلوقب فلخو رفعج يبأ بهذم ىلإ يرزجلا نبا راشأو
 يف نكاسلا لبق ميملا مضيو ءاهلا رسكي رفعج وبأف ءامهلصأ ىلع ًافلخو رفعج ابأ
 ءاي ءاهلا لبق ناكأ ءاوس «ةزمحك عمجلا يف ميملاو ءاهلا مضي فلخو «عفانك عيمجلا

 .[1177 :ةرقبلا] 4ُباَّبَسَأْلا مهب ا 017١ :ةرقبلا] راوتل 9 وحن «ةرسك مأ

 و 1 _ ّح 1 -_

 بسن بط َباَسنأو طخ مغْدا ٍبِحاَّصلا ابو 6

 “لو اذ لح ْلَمَج ْفَنإ ُكَرْكْذَت ُكَحِب

 الَوأ قحلابو مهيِديأب بايك مذ ْعَم ٌمجنلا هلأ ْعَم لبق لتي ١

 . ةعباتم :مظنلل رصقو دودمم هلصأ :الو ظفحا : طح (۱)
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 « ينَجْلاب يِحاَصلاَو يف نيلثملا ماغدإب بوقعي وهو (طُح) زومرم أرق
 .نيلثملا باب نم هاوس ام رهظأو «5*1] ءاسنلاب

 باشا الق ىف نيلثملا ماغدإب سيور وهو (بط) ب هيلإ راشملا صحخ دقو

 ٤٣و ۳۳ هطب س كن ا ارگ کرکدنو > 4 اريك كيش 01١11 نونمؤملاب 4هس
 . فالخ الب هدنع ةمغدذم هذهف ]و

 :ًاعضوم رشع ةتس هنع فالخب سيور مغدأ دقو اذه
 .[۸او ٠۸و ۷۸و ۷۲] عضاوم ةينامث وهو لحنلا يف گج -

 ]٠۷[. لمنلا يف 4مل َلَاَل -

 .[49و 44و ٤٤و ]٤۳ عضاوم ةعبرأ وهو ءمجنلا يف وهوا - 

 لوأ يف 4 يحلب بكحملا رَ » 4 موبي بتكلا » 4 همس َبْهَدَلا» -

 .[177و ۷۹و ۲۰] ةرقبلا يف ةثالثلا ةلثمألا هذهو «هعضاوم

 ح |
 کفت الخ ىَراَمَت اًنَمأَت ضخم ْدأَو 5

 O < 5 8 < اه و 1 02
 الف نّرهظأ ىوخ ننوّدمت بط اوُرك

 ُح ف

 الح يف َتَِيَب ُهْنَع ًاحبُصو ًاوُرَذَو هولتو ًارْجّرو ًاَمَص يف ُماَّتلا اذُك ۷

 نم ًاضحم ًاماغدإ ١١[ :فسوي] (انمأت) رفعج وبأ وهو (دأ) ب هيلإ راشملا مغدأ

 .مامشإلاو مورلا كاَنَمْأَت 9 يف مهل نوقابلاو .مغدملا ةكرح ىلإ ةراشإ ريغ

 مجنلاب * رام كير لا٤ يَا 9 يف ءاتلا (خ) ب هيلإ راشملا بوقعي مغدأو

«[oo]رودقم ريغ ماغدإلاف # رامن ب ءادتبالا ىف امأو « لصولا ةلاح ىف اذهو  

 ا .نيءاتب اهيف أدبي اذلو «هيلع

 ذ ماغدال ا ۸ . 0
 لصولا يف ماغدإلاب [47] ابسي ورڪس مث # سيور وهو (بط) زومرم ارقو

 .اهيف نيءاتبف ءادتبالا امأو ءًاضيأ

 .نالف نم مخرم ىدانم :الفو ( ةيلح عمج :الخخو ءلّقنا :دأ )١(

0۹ 



 م م 8 7 05 .٠

 ۳١[. لمنلاب نبود يف نينونلا ماغدإب بوقعي وهو (ىوح) زومرم أرقو

 «لمنلاب © ِنَكوُدْتَأ ال نم نينونلا راهظإب فلخ وهو (الف) ب هيلإ راشملا أرقو
 9-8 [م-١ :تافاصلا] 4ک تکل اک ی جد ترجل ج اًَنَص تقل ىف اهرهظأ ءاتلا اذكو

 ١[. :تايداعلا] كاحبص ترا # ١[ :تايراذلا] اورد تير دلو #

 کے ر ا رع اي

 ءاسنلاب € ةَفيأط تيب # بوقعيو فلخ امهو (الح يف) ب امهيلإ راشملا رهظأو

[۸1]. 

 ةيانكلا ءاه

 أ
 2 5 ت

 و 5دععاو هقلاو لآ هَقلأَو هَتْوُنَو هلضنو هلون غَم ُهَدَوُي نكس سو ١4

 وذوي © نم ءاهلا نكسي رفعج وبأ وهو (لآ) ب هل زومرملا نأ يرزجلا نبا ربخأ

 «ءوَيّوُن لو 1١6[ :ءاسنلا] وصلو 3 1١5[ :ءاسنلا] لون 38و [ناعضوم 75 :نارمع لآ]

 ىف ءاهلا هذه رسك دقو ء[۲۸ :لمنلا] هيلا 8و 1٠١ :ىروشلاو ناعضوم ٠٤١ :نارمع لآ]

 وهف فلخ امأ «ةلص ريغ نم بوقعي وهو (الّمح) ب هل زومرملا ةقباسلا تاملكلا

 .ةلصلا عم اهرسكي

 لت 3 3 34 52 2 3 هورس

 واجب عابشالاو مح ٌرُصقو اج ُهَّصض ريو هب نسو دج دّدماو ِهَقتيك 89

 ءةلصلا عم [55] رونلاب «ِهَقَتَيَو# ءاه رسكب زامج نبا وهو (دُج) زومرم أرق
 أرقي هيلعو «(زح دج هقتيو) ةردلا خسن ضعب يف درو امو «هنع حيحصلا وه اذهو

 الو ةردلا قيرط نم سيلف «بوقعيك ةلص ريغ نم ءاهلا رسكب (هقتيو) زامج نبا

 .امهنم هب هل أرقي الف ريبحتلا

 .[01] رونلاب #هقتيوإ# ءاه ناكسإب نادرو نبا وهو (هب) زومرم أرقو

 : ليو «ءيشلا لوح راد يأ ماح نم رمأ لعف :محو ميرك نک يأ داح نم رمأ لعف لج قفز

 مع
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 رمزلاب کل هس نم ءاهلا ناكسإب زامج نبا وهو (اج) ب هيلإ راشملا أرقو

 .ا/ل

 .ةلص ريغ نم اهمضب يأ (هضري# ءاه رصقب بوقعي وهو (مح) زومرم أرقو

 أرقي اذكو (هضري# يف ءاهلا ةمض عابشإب نادرو نبا وهو (ًالجُب) زومرم ًارقو

 هطب (اًِموم وأي نَمَو # ءاه عابشإب حورو رفعج وبأ امهو (رسُي ىتأ) زومرم أرق

[vo]عابشإلا ىلع هفطع نم كلذ ىلعو  . 

 .ةلصلاب أب 9 ارقي فلخو

 ١١١1[ فارعألا يف 4 َدِنأ 8 ءاه رصقب نادرو نبا وهو (نب) زومرم أرقو
 .رمهلا كرت عم [T1] ءارعشلاو

 .زمهلا كرت عم «ةلصلا عم «هجرأ» رسكب زامج نبا وهو (دج) زومرم أرقو

 ار رصقو زمهلاب (هتجرآ) بوقعي أرقيد

 . (َةِجَِأ # ىلإ 20 دنع نم مدقت ام

 ف س ط

 ص .َ 2 5 72 87

 ص الصف ُدسكلا اوثكما َلْبَق هلهأ اًهو هناقّررُت نيو ْلط ْرّضقا هدي يفو ١

 « عاكتلا ٌةَدَقَع ودي # نم ءاهلا رصقب سيور وهو (لُط) ب هيلإ راشملا أرقي

[rv][85] سيو [۸۸] نينمؤملاب «ٌتوُكَلَم قب الو «[144] ةرقبلاب ارت هوي لهو » 

 :وّصقلا سكع لرّطلا نم ا لضفلاب ةيلغلا مم لولا نم رمأ لمف :ّْلط (0
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 «[۳۷] فسويب ونار # ءاه رصقب نادرو نبا وهو (نب) ب هل زومرملا أرقو

 .ةلصلاب نوقابلاو

 هِلْمَأِل 8 ةيانكلا ءاه رسكب فلخ وهو (الّصف) ب هل زومرملا أرقو
 .[19] صصقلاو ]٠١[ هط يعضوم

 یوم لاق دا # وحن كلذك نكي مل امع (اوثكما َّلْبَق) هلوقب يرزجلا نبا زرتحاو
Ar اذه يف فلخف «هوحنو ۷١[ :تافاصلا] 4 ُمَلْهَأَو ةو 8# [۷ :لمنلا] 4 دا ن مقل 

 ےل ا

 . ةعامجلاك

e يعل 

 يف € أوت

| 
 8 0 8 8 مارس 0 3 7 وعم

 الص يللا رمهلا َدَعَبو هد نّرصقا لّصفنا امو طسو مهدمو 7

 لصفنملا دملا رصقب بوقعيو رفعج وبأ امهو (زخ الأ) ب امهل زومرملا أرق
 .امهطسوتب فلخ ةءارق نوكتف «لصتملا دملا طسوتو

 لبق نيللا يفرحو لدبلا دم رصقب رفعج وبأ وهو (الَّضأ) ب هيلإ راشملا أرقو
 ىلإ مظانلا راشأو «صفحك #ءوَس» .««ءيشإ» .#ًاناميإ» داء وحن ةزمهلا

 اًّضأ : هلوقب رصقلا

 ةملك نم ناتزمهلا

 2 1 يا
 اللُح بابلا يف ُرْصَقلاو ىتأ ٌدَمب ْنلّهَسو نيمي ْقَّمَح اَمهيناَشل كفر

 :دعرلا] 4 ء[5 :ةرقبلا] 20 0 : وحن امهيتفلتخم وأ ةكرحلا يتقفتم اتناكأ

 هلا » ىتح بابلا عيمج ققحي هنأ هقالطإ نم ملعو ءاك :ص] 4 لن $ »]0

 .[17 :ةبوتلا] #ةَمِيَأ  ء[۸١ :فرخزلا]



 ثيح نيتزمهلا ىناث لهسي (ىتأ) ب هيلإ راشملا رفعج ابأ نأ يرزجلا نبا ربخأ مث

 ظفل كلذ يف لخدو «(ٌدَّمِب) هلوقب دارملا وه لاخدإلاو ءامهنيب أفلأ لخديو «عقو

 . *ةمئأ#

 اذه يف رصقلاب أرقي بوقعي وهو (اللُخ) ب هيلإ راشملا نأ يرزجلا نبا ركذو

 حا ف 0 ر ٣ط

 ٠ الح مّبَهذا عم لأشاو ذف ناك نأَء ذأ َتنأل كّتِيأ بط ربْخأ متنمآ "4

 ]۷١[ هطو [1؟*] فارعألا يف « نم سيور وهو (بط) ب هل زومرملا أرق

 نوقابلاو «ربخلا ىلع ةدحاو ةزرمه تابثإو ماهفتسالا ةزمه فذحب [c4۹ ءارعشلاو

 ظ .نيتزمهب يأ ماهفتسالاب

 ۹١[ :فسري] « ٌفْسوُي تأل كلوا ا رفعج وبأ وهو (دأ) .ب هيلإ راشملا أرقو
 . ماهفتسالاب نوقابلاو «رابخإلا ىلع ةدحاو ةزمهب

 ةدحاو ةزمهب ]١5[ ملقلاب « للام اد ناک نأ فلاح وهو (دف) ب هل زومرملا ًارقو

 ىلع نيتحوتفم نيتزمهب ملقلاب *ناك نأء# رفعج وبأو بوقعي أرقيو «ربخلا ىلع
 . ماهفتسالا

 يف يتم شبَهَذأ» بوقعيو رفعج وبأ امهو (الَح ذإ) ب امهيلإ راشملا أرقو
 ليهستلاو قيقحتلا يف امهتدعاق ىلع امهو «ماهفتسالا ىلع نيتزمهب ]۲١[ فاقحألا

 «لاخدإلا كرت عم لهسي سيورو «لاخدإلا عم لهسي رفعج وبأف ءهمدعو لاخدإلاو

 . ًاضيأ لاخدإلا مدع عم قفحي حورو

 . هلصأك ةدحاو ةزمهب 4یبی بهذا » فلخ أرقيو
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 الاشاف حبلا لوا ْعَم ْتَمَقَو اذإ  ىوس ًاذإ رَرَكَت ْنِإ ىلوألا يف زبخأو 6

 .[ه :دعرلا] اًت اراك ادو 8 وحن «ةدحاو ةي

 هم

 .ذل : الح ‹ مهقتسا :لأساو دز ىنعمب رمأ لعف :ذف « عجرا :دأ ًابيط نك : يأ رمأ لعف : بط )غ5

a 



 ماهفتسالاو لوألا ىف ةدحاو ةزمهب يأ رابخإلاب أرق (اذإ) ب هيلإ راشملا رفعج وبأف

 تافاصلا ةروس نم لوألا عضوملاو «[47] ةعقاولا عضوم ىوس ًاقلطم يناثلا يف

 .سكعلاب امهأرق دقف «[1]

 , هج
 اًسكعا ٌبكنَعلا ىوس طخ ُريُخَأ ناثلا يفو 5

 وو انهي مح مهفيشالا لئلا ينو
 ءرابخإلاب رركملا نم يناثلا يف بوقعي وهو (طح) ب هيلإ راشملا أرق

 ىوسو «سكعلاب هأرقف [؟4و ۲۸1 توبکنعلا عضوم ىوس ًاقلطم لوألا يف ماهفتسالابو

 .امهيف ماهفتسالاب هأرقف [1۷] لمنلا عضوم

 .رركملا ماهفتسالا يعضوم يف ماهفتسالاب أرقي وهف فلخ امأ

 نيتملك نم ناتزمهلا

 ي طا إ
 ©"0آلو ىمي فالِتخالاک امُهَفَّقَحَو اًرط ْذِإ نالا لمس قاما لاَحو -۷

 نيب ةيناثلا ةزمهلا ليهستب سيورو رفعج وبأ امهو (ارط ذإ) ب امهيلإ راشملا أرق
 ءايِلْوأ 8 ء[١۴ :ةرقبلا] نإ هاله 8 ء[4 :ءاسنلا] دَعَا اج # وحن نيتقفتملا نم نيب
 ےس

 .[۲ :فاقحألا] كلو

 نيتفلتخملاو نيتقفتملا نيتزمهلا قيقحتب حور وهو (يِعَي) ب هيلإ راشملا أرقو
 .نيتفلتخملاو نيتقفتملا يف كلذك فلخ بهذم وه اذهو ءامهماسقأ عيمجب

 امهل نيعتف نيتفلتخملا يف سيورو رفعج يبأ بهذم ركذ يرزجلا نبا لمهأ دقو

 .ورمع ابأ قفاوي سيورو «ًاعفان قفاوي رفعج وبأف «ةسمخلا ماسقألا يف امهلصأ قافو

 ٍ رد :مُح ءظّقحا :طخ (۱)
 ءالو اهلصأ :الو ءظَمْحَي :يعَي ءَنضَرَع :هانعمو نزولل ةزمهلا تلدبأو أرط يأ زومهم :ارط (1)

٤ 



 دوم تح درفملا زمهلا

١ 
 هه 2 ت 32 - 01 2

 الف مهبنو مبنا رْبَع اإ نلدلأو ٌهاَمج َنَقَح ةتكاَسو -۸

 قيقحتلا نأل ىسوسلا هلدبأ ام لك زمهب بوقعي وهو (هامح) ب هيلإ راشملا أرق

 . لصألا وه

 ةكرح سنج نم ةنكاس ةزمه لك لادبإب رفعج وبأ وهو (ًاذإ) ب هل زومرملا أرقو
 ًامزال نوكسلا ناكأ ءاوسو ءًامال وأ ًانيع وأ ةملكلل ًءاف ةزمهلا تعقوأ ءاوس ءاهلبق ام

 .«ؤلؤل# .*«سأرلا# .«ينوتئأ لاق#و ««نوملأي# :وحن رمألل وأ مزجلل وأ

 ةرقبلاب (مهئبنأ» ىوس كلذ نم نثتسي ملو .#مكؤست# «(ءىيهو# ««بئذلا#

 . نيظفللا نيذه يف لدبي الف [۲۸] رمقلاو [51] رجحلاب #مهئبنإ»و []

 َح
 الَّجَوُم وختو ذج ْدّيَوُي لدبأو ٍهِهبمَج ايؤُرَك ُهْئِفْدَأَق ارو 4 هه و

 يتلا ءايلا يف اهماغدإو ءاي ةزمهلا لادبإب ء[٤۷] ميرمب ايرو اًشثأ # رفعج وبأ أرق

 .اهدعب

 ةزمهلا لادبإب عقو ثيح «ايؤٌولا#و «كاَيُرإلو «َيايؤر## كلذك رفعج وبأ أرقو
 . ءايلا ىف اهماغدإو ًاواو

 نارمع لآ يف «ديؤيإ# ةزمه لادبإب زامج نبا وهو (ذج) ب هل زومرملا أرقو
 كرحتملا مسق نم رفعج وبأ هلدبأ ام عيمج نم جرخأ دق نادرو نبا نوكي اذبو 7

 .ةصاخ قيقحتلاب اهيف أرقف «نارمع لآ يف «ديؤي# لَدبُملا

 أرق يأ (الّجَوُم َوْحنو) لاقف هلامكب رفعج وبأ هلدبأ ام ىلإ اذه دعب لقتنا مث

 دعب ةحوتفم ةزمهلا تعقو اذإ اواو ةزمهلا لادبإب رفعج وبأ وهو (الأ) ب هل زومرملا

 ینئتسا ام یوس «فلؤيإل « 4 هدؤي#9 وحن عقو ثيح لعفلا نم ءاف ةزمهلا تناكو مض

 . هتوف :هامح قل
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 «كداؤف ‹4داؤفلا# وحن رفعج وبأ هلدبي ام ةلمج نم جرخيو «قبس امك نادرو نبا
 .ةعامجلاك رفعج وبأ هأرق اذلو ةملكلل ءاف ال ًانيع هيف زمهلا عقو امم

 ند 7 ° 4 9 و هما 2 2 سه ع 1 و
 الأ ائساَح كتناش يطب يون اًير ةّيشانو يزهتسآ يرق كانك ١

 ًاظفل رشع ةثالث يف ءاي رسكلا دعب ةحوتفملا ةزمهلا لادبإب رفعج وبأ أرق ًاضيأو

 [81] دعرلاو ]٠١[ ماعنألا يف «ءىزهتسا# .[704] فارعألا يف (ءىرق) يهو

 [۳۸] ءاسنلاو [؟14] ةرقبلا ىف «ءائر## «[114] لمزملا ىف «ةئشان# «[41] ءايبنألاو

 يأ يطِبُيو «[158] توبكنعلاو [41] لحنلا يف «مهنئوبنل# يأ يوبنو 01411 لافنألاو

 .[4] كلملا يف «ًائساخ# «1] رثوكلا يف (كئناش# «[771 ءاسنلا يف «نئطبيلإ#

 ا 1

 ىلإ ًاَئِطْوَم ىف فلُخلاَو ُهَل قِلطأَت هَكِف ةكمو ٌةَبِطاَخلاَو تلم اك ١"

 (ةئطاخلا# «[۸1 نجلا ىف *تئلم# قباسلا تيبلا ىف امل ةمتت رفعج وبأ لدبيو

 «ةركنم وأ ةفرعم تناك ءاوس هقالطإب ةثالثلا ظافلألا هذه تدرو ثيح #ةئف «ةئام#

 .(قلطأف) هلوقب ٌننعملا اذهو .ةانثم وأ ةدرفم

 ]٠١١[. ةبوتلا يف «ًاتطوم# يف رفعج يبأ نع فلتخاو

 يِيكتم َنبطاَح اكتم وطي ؤط ْعَم بابلاو َنوُرُْهَتْسُم ُفِذْحَيو ۲
 ا

 eens . اَدَب ٌفلُخ نوسم ىئزرُهَتْسُمَك ۳

 يف ةزمهلا فذحب أرق رفعج وبأ وهو (الأ) ب هيلإ راشملا نأ يرزجلا نبا ربخأ
 مضيف «واو اهدعبو «ةرسك دعب ةمومضم هيف ةزمهلا تناك ام وهو #نوءزهتسم# لثم

 .«اوٌرهتسا# ««اوطاويل# «نوباصلا# وحن ءواولا لجأل اهلبق ام

 و يهو ظافلأ ةثالث يف حتفلا دعب ةمومضملا ةزمهلا فذحب رفعج وبأ أرقو

 لثم حبصتف [۲۷ :بازحألا] © ًاهوُعْطَت ف ءْنْوَرَت لثم حبصتف ٠٠١[ :ةبوتلا] € وطي

 . مهورت لثم حبصتف [15 :حتفلا] 4مُهوُْطَتنَأ الو ءاهورت
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 ١"[ :فسوي] «اتكّتُم يف حتفلا دعب ةحوتفملا ةزمهلا فذحب كلذك رفعج وبأ أرقو

 . (اكتم# ريصيف ةصاخ

 َنيِيِلياَْلُأ ل يف ءاي زمهلا دعبو ةرسكلا دعب ةروسكملا ةزمهلا فذحب رفعجوبأ أرقو |.
 رجحلاب « تيوتا »و «[81] صصقلابو [971 فسويب «ٌنيِِطلَح #و «[54 :فسوي]

 .درو ثيح (نيئكتم)و «(6]

 وهو ةرسك دعب ًامومضم عقو اميف فالخلا هل نادرو نبا نأ يرزجلا نبا ربخأو
 .هفذح يف زاّمج نبا نع فلتخي ملو ءريغ ال [۷۲ :ةعقاولا] #ترئشنملا »

 الّهَسو ٌءيسّسلاو ةكْيهك هك ْمفدأأ جو ل. ل ۳

0 ١ 

 ةزمهلا فذحب أرقي رفعج وبأ وهو (مغدأ) ب هيلإ راشملا نأ يرزجلا نبا ربخأ

 «[44] رجحلا يف موسم زج »9 ١3 ٠ ةرقبلا يف (اءج نُ 8 يف يازلا ديدشتو

 .[] فرخزلا يف ٤ج ووا ابني

 نارمع لآ يف # يطل َةَكِيَمك © يف اهماغدإبو ءاي ةزمهلا بلقب رفعج وبأ أرقو

 .[۳۷1 ةبوتلا يف *مَىَّشلأ 8و ]۱٠١[« ةدئاملاو [44]

 اذكو « عقو ثيح ماهفتسالا ةزمهب ردصملا )تيأرأ# ةزمه ليهستب رفعج وبأ أرقو

 لهس اذكو عقو ثيح رصقلاو دملا عم #ليئارسإ# نم ةيناثلا ةزمهلا رفعج وبأ َلَهَس

 فسويو ]١47[ نارمع لآ يف عضاوم ةعبس يف وهو ءرصقلاو دملا عم نياك ا ةزمه

 .[۸] قالطلاو ]١[ دمحمو ]٦۰[ توبكنعلاو [48و :5] جحلا يعضومو []

 . (نئاك) يف ةزمهلا لبق ًافلأ لخدي رفعج ابأ نأ (دأ دمو) هلوق ىنعمو

 ىلع وهو «رصقلاو دملا عم عقو ثيح يتلا 9 نم ةزمهلا رفعج وبأ لهس اذكو
 .اهدعب ءايلا فذح يف هلصأ

 ةزمهلا لبق ًافلأ لخدي وهو «عقو ثيح © تدع # ةزمه رفعج وبأ لهس اذكو
 . اهلهسي يتلا

 ..«مدآتك »و «ىّبلا # يف قيقحتلاب بوقعي وهو (الَح) ب هل زومرملا أرقو

۷ 



 ف
 ص

 َالُمْجَيَف َلِدْبأ َبئّدلاو هل لدبأ ء ىّسلاو ةءوّجّبلا باب ذجأ القل مه

 .عقو ثيح لئلا ةزمه قيقحتب رفعج وبأ وهو (دجأ) ب هيلإ راشملا أرق

 ««نوتيبنلا# ««ءائبنألا# «#ءيبنلا# :#ةءوبنلا# زمه لادبإب رفعج وبأ ًارقو

 . ءايلاب *نيئيبنلا#

 . عقو ثيح «بئذلا# ةزمه لادبإب فلخ وهو (الُمُجيف) ب هل زومرملا أرقو

 زمهلا ىلع فقولاو تكسلاو لقنلا

 . شنا هب ءِ وأ ْلِدْبَأَو اءذرو اَدَب سنوي ْعَم َّنآلا الإ لمَن الو ٣٦

 ف ط

 الَمْهأ تكتلاَو قولا َرْمَه َقَّقَحو اشف ْلَسَق عم لسو ٌبيِط يتربتشا نم ۷

 َنَكلأ # وحن عقو ثيح «نآلا# يف الإ ةثالثلا ءارقلل لقن ال هنأ يرزجلا نبا ربخي

 [١41و 51] سنوي يعضوم اذكو 1 لافنألاب «َفَّنَح نأ و 1 ةرقبلاب تق

 . (ادب) ب هيلإ راشملا وهو هدحو نادرو نبال

 ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنب [4] صصفلاب «اًءّدِر # رفعج وبأ وهو (ّمَأ) زومرم أرقو
 .نيلاحلا يف ًاقلطم ًآفلأ هنيونت لدبأ امك «لادلا

 ْْلَق # يف ©4ْلِق # ةزمه ةكرح لقنب نادرو نبا وهو (هب) ب هيلإ راشملا أرقو

 .نيلاحلا يف ]٩1[ نارمع لآب « ٍضْرَذْل

 نم # يف #« ٍقرَتَسِإ # ةزمه ةكرح لقنب سيور وهو (ٌبيَِط) ب هيلإ راشملا أرقو

 .[54] نمحرلاب تربت

 (لأساف) نم اهفذحو ةزمهلا ةكرح لقنب فلخ وهو (اشف) ب هيلإ راشملا أرقو

 . عقو ثيح (لأساو)

 َدَصَق :مأ رض :ادب )١(
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 كرت امك «عقو ثيح هققح لب ًافقو زمهلا لهسي ملف هلصأ فلخ فلاخ دقو

 . زمهلا لبق نكاسلا ىلع تكسلا

 ريغصلا ماغدإلا

 ف |

 الصف ِءاَّنلل ءانلا دنعو رح الأ ِثَنَوُم ِءاَتو ْدَق عم ْذِإ َرَهظأَو ۳۸

 دنع (ذإ) لاذ راهظإب (زُح الآ) ب امهيلإ راشملا امهو بوقعيو “"رفعج وبأ أرق
 اهفورح دنع ًاضيأ (دق) لاد راهظإبو 22ج « س «د «ص 2 «ت) ةتسلا اهفورح

 ..(ش «ص «جعز ‹ظ «ض «ذ «س) ةينامثلا

 «س) ةتسلا اهفورح دنع ةنكاسلا ثينأتلا ءات راهظإب بوقعيو رفعج وبأ أرق اذكو
 .(ج «ظ ٬«ز «ص «ٿ

 يف مغدأو «عقو ثيح طقف ءاثلا دنع ءاتلا راهظإب فلخ وهو (الصف) زومرم أرقو

 . ةيقابلا ةسمخلا

 ح ف

 الرح َراَص ذري يل زفغاكو ْتَدَبَت  اًقب الو ىَرَت عم لَم ىتف لب لَو ۹

 .اهفورح عيمج دنع لبو له مال راهظإب فلخ وهو (ىتف) ب هيلإ راشملا أرق

 ىر لَه يف ءاتلا دنع له ُرِهْظُي بوقعي وهو (الّرُخ) ب هيلإ راشملا نأ ربخأو
 .[4] ةقاحلاب مهل ئَرَتْلِهَف و .«[] كلملاب

 «7] ءاسنلاب 4 یوسف بلعب # يهو عضاوم ةسمخ ىف ءافلا دنع ءابلا رهظأو

 ايلا سس ا ےس چہ

 کو بهذا 0171 ءارسإلا يف (نمق بهذ » .[0] دعرلاب «ُبَجحَمَف َبَجْسَت نإَو #9
 .[11] تارجحلاب کوا بب ال ء1۹۷1 هطب كل

 اهيف هل نوكيف ءزمهلا لبق نكاسلا ىلع تكسلاب فلخل ةءارقلا زاوج ةردلا حارش ضعب حجر (1)

 . ةيشاحلا )۲۹۸:١( ةردلا حرش «يريونلا : رظنا ناهجولا

 مل رفعج ابأ نأ عم (ذإ) لاذ يف راهظإلا رفعج يبأل ركذ ثيح هحالطصا مظاتلا فلاخ : ةظوحلم (۲)

 . هيف هلصأ فلاخي
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 . .[95 :هط] 4اَهّتْدَبَتَف ىف ءاتلا دنع لاذلا رهظأو

 ۲۸١[. :ةرقبلا] «انلرفغأو ¥ وحن عقو ثيح ماللا دنع ةنكاسلا ءارلا كلذك رهظأو

 ]١45[. نارمع لآ ىعضوم ىف باودر #9 نم ءاثلا دنع لادلا رهظأ امك

 . 4ر ير صعيهك » ميرم ةحتاف يف لاذلا دنع لادلا رهظأو

 فاح ْط
 ْدَع ثثبل دف ىّمِج مئئِروأ لط ثذخأ ٠

 حا ا
 وا ًاسكملا اد بأ ُتْذُع عم ْمِغّدأَو امه

 عقو اذإ ءاتلا دنع لاذلا رهظي سيور وهو (لط) ب هيلإ راشملا نأ مظانلا ربخأ

 . (تذختل# 2« متذختا#» ‹«متذخأ وحن ‹ عقو ثيح ءاخ لاذلا لبق

 نم ءاتلا دنع ءاثلا راهظإب فلخو بوقعي امهو (ذف ىّمح) ب امهيلإ راشملا أرقو
 .[77 :فرخزلاو 48 :فارعألا] درو ثيح «اَهوُمتْنِروُأ ل

 ثيح «متنبلا#و «تثبلا# نارهظي فلخو بوقعي نأ ينعي (امهنع تثبل) لاق مث
 .ادرو

 ءادرو ثيح تشيللو متبل ماغدإب رفعج وبأ وهو (بأ) زومرم أرقو

 ]۲١[. ناخدلاو [۲۷] رفاغ يف ناعضوم امهو #تذعإ#و

 دارملا وه اذهو .«تذع# نم لاذلا راهظإب (الخ) ب هيلإ راشملا بوقعي أرقو
 . رفعج يبأ ةءارق سكعب يأ سكعلاب

 ح ف

 يم نيسو طخ ًادف ْمِغْدا نون رسيو ١-

 | ف 0" ف

 آلآ اسف بكرا يفو ذآ رهظآ َتّهلَي زف م
 7 3 م0100 o 3 8 م00 ے2

 ,لل :الح ءعجرأ : بأ «دز :دف «لؤطلا نم رمأ «كلضفب بلغا : لط )1(
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 ي شي نم نونلا ماغدإب بوقعيو فلخ امهو (طح ًادف) ب امهيلإ راشملا أرق

 وبأ رهظأو «ملقلاو سي يتحتاف يف واولا يف 4 ِءلَتْلآَمك ته نمو 4 وَ ناما

 . نيعضوملا يف نونلا رفعج

 و ا

 يتحتاف «ررسط# نم ميملا يف نيسلا نون ماغدإب فلخ وهو (زف) زومرم أرقو '
 صصقلاو ءارعشلا

 . فارعألا ىف ]١7[

 ميملا دنع ءابلا راهظإب رفعج وبأو فلخ امهو (الأ اشق) ب امهيلإ راشملا أرقو

 نيودتلاو ةنكاسلا نونلا

 ف

 واو رف واولاو اي ةو -4؟

 ا
 ص ° و

 3 قيَحْنُم نكي ضفتي ىوس اًفخالا ن

 ةزمح نع هتياورل ًافالخ ءايلاو واولا دنع ةنغلاب فلخ وهو (ْرَف) ب هل زومرملا أرق
 . ةيبطاشلا ىف

 نونلا ىفخأف ءاخلاو نيغلا يف هلصأ (الآ) ب هيلإ راشملا رفعج وبأ فلاخو

 ٌله# :ىلاعت هلوق يف امهلاثم عمتجا دقو «هلك نآرقلا يف نيغلاو ءاخلا دنع نيونتلاو

 قلحلا فورح نم امهريغ يف هلصأ ىلع قاب وهو «[۳ :رطاف] # هنأ ريع ٍقللَخ ْنِم

 .راهظإلاب

 کي نإ و «[01] ءارسإلا يف 4َنوُضِفْنْيَسَف ا يهو ظافلأ ةثالث كلذ نم ىنثتسا مث
 هلصأ رفعج وبأ اهيف قفاوف 2[؟] ةدئاملا يف 4 ةَقْيَحْئَمْلاَو ]1١5[2  ءاسنلا يف اًيبَع

 . ةصاخلا ظافلألا هذه ىف ءاخلاو نيغلا دنع نونلا رهظأو

۷١ 



 (""ةلامإلاو حتفلا

 ةرسكلا وحن ةحتفلاب هاجتالا : ةلامإلا ىنعمو «ليلقتلاو ةلامإلا مدع وه حتفلا

 لهأ ةماع ةغل ةلامإلاو «زاجحلا لهأ ةغل حتفلاو» :يريونلا لاق «ءايلا وحن فلألابو

 .'"«سیقو دسأو ميمت نم دجن

 البَم َءاَج اش نار يئالثلا ُنْيَع ه م فاعض راوَلا رايق حْئفلابَو -4*

3 2 1 7 
 الّرأ ناحبشب ىّمْعأ ىوس ْرحخ لمت الو ذف ةاروت ماللا ايْؤُر راربالاک -45

 يتملك حتفلاب أرق رشاعلا فلخ وهو دف نم ءافلاب هيلإ راشملا نأ مظانلا ربخأ

 تءاج ةملك لكو «[9] ءاسنلا يف «ًافاعض# ةملكو نيترورجملا «راوبلا#و «راهقلا#

 «نارإ#و «ءاش#و «ءاج# تاملك ىوس ةزمح هلامأ امم ةملكلل ًانيع اهيف فلألا

 «راربألاك# نيءار نيب ةعقاو فلآ لك لامأ امك «ةلامإلاب لصألا ىلع اهآرقف

 ريغ امأ ماللاب ةفّرعملا «ايؤرلا# ةملك ًاضيأ لامأو ءاهوحنو *رارقلا#و «رارشأ#و

 .تعقو ثيح #ةاررتلا# فلأ كلذك لامأو « حتفلاب هلصأ اهيف قفاوف ةفرعملا

 فلاخ دق بوقعي وهو (ْرُخ) ءاحب هيلإ راشملا نأ ...لمت الو :هلوقب ربخأو

 ةروس يعضوم ىلوأ «ىمعأ# ةملك الإ ورمع وبأ هلامأ امم ًائيش لمي ملف هلصأ
 : لاق مث ء[۷۲] ءارسإلا

 أ 8 ح ط

 َالَع ْذِإ بابلا حّتْفاو ٌنْمُي ّنَسَيُغ ايو طح َلْئّتلاو لكلا َنيرفاك ْلّطِو 4

 (نيرفاك) ةملك لامأ سيور وهو (لط) نم ءاطلاب هيلإ راشملا نأ مظانلا ربخأ

 يف الإ حور هقفاوي ملو «لكلا هلوقب دارملا وهو «تعقو امنيأ ةفّرعم وأ تناك ةركنم

 .(طخ لمنلاو) :هلوقب دارملا وهو ]٤١[ لمنلا عضوم

 .ةقراشلا ةعماج «ةعيرشلا ةيلك ءةاضقلا ماصع دمحم روتكدلا تايبألا اذه حرش )١(
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 ةملك نم فلألا لامأ حرر وهو ءايلاب هل زومرملا نأ (نسي ءايو) :هلوقب ربخأو

 هلامأ ام لك يف حتفلاب أرقي رفعج ابأ نأ ىلإ . . .بابلا حتفاو هلوقب راشأو . # سي

 .بابلا لك يف ةلامإلا نم ءيش هل سيلف ؛ عفان

 ح ١ و

 الح ملو ْمُح الأ الاب بأ اي فقو اهلل ٍتاَمآألو ٍتاءار ٌنولاقك -45

 الملا ىوَر ُهّيلإ َُنِهْيلَع وت هس ْدَعو يهو وُه ْعَم ٌربلاك اًهُرئاَسو -۷

 «(اهلتا) هلوق نم ذوخأملا وهو ؛رفعج يبأل تاماللاو تاءارلا ةوالتب مظانلا رمأ

 «شرو بهذم ال نولاق بهذم كلذ يف هبهذمف شرو اهؤرقي امك ال نولاق اهؤرقي امك

 .هفلاخي وأ ينامثعلا فحصملا مسر قفاوي ام وهو «طخلا موسرم نع ثيدحلاب أدب مث

 الأ) نم ءاحلاو فلألاب امهيلإ راشملا نأ ىلإ (. .هبأ اي ْفنَقَو) :هلوقب راشأو

 روس يف عقو ثيح فقولا يف ءاهلاب «هبأ ايإ» ارق بوقعيو رفعج وبأ امهو (مخ

 فقوو 21٠١51 تافاصلاو ]۲١[ صصقلاو [٥٤و ٤٤و ٣٤و 45] ميرمو [١٠٠و 4] فسوي

 .هنع فنصملا توكس نم كلذ ملع .ءاتلاب فلخ

 ‹فقولا ةلاح تكسلا ءاه ةدايز نع ثيدحلاب أدب (. . .الح ملو) :هلوق يفو

 ءاه ةدايزب بوقعي اهيلع فقي اهلك «ةصوصخم تاملكو لوصأ ةعبرأ يف يهو

 فلخو رفعج ابأ نأ قايسلا نم ملعو «لصولا نود فقولا ةلاح ءاهرخآ يف تكسلا

 امأ ءاهرخآ يف تكسلا ءاه ةدايز نود اهيف فرح رخآ نوكسب اهعيمج اهيلع نافقي

 : يهف لوصألا

 تاملك سمخ ىف كلذو اهيلع راجلا لوخد دنع اهفلأ فوذحملا ةيماهفتسالا ام - ١

 ملو) :هلوقب هيلإ راشملا وهو مملو «مبلو «ميف#“و معو مل : يه

 ‹(يه» وها :وحن عقو ثيح ًاثنؤم وأ ناك ًاركذم بئاغلا درفملا ريمضلا - ۲

 . (..يهو وه عم) :هلوقب دوصقملا وهو #2 يهل» ,«رهل# .«رهف#
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 :وحن لصتي مل وأ ءيش هب لصتأ ءاوس بئاغلا ثنؤملا عمج يف ةددشملا نونلا - ۳

 اذه ذخأ (نهلمح» .«نهادحإ» .4نهنم# .«نهب# .«نهلا» نه
 ٠ .(.. .هئهيلع وحن هنعو) :مظانلا لوق نم

 .#«ّيدلاف .«يلإ# .#ئلع# :وحن ملكتملل ينبملا يف ةددشملا ءايلا - ٤

 .(الملا ىور هّيلِإ) :مظانلا لوق نم ملع ام وهو ««ّيخرصمب#

 ط

 ًالصوُم يه اَمَو َيِلاَم ةيناطلشب فدخل اهلو بط مث ْعَم ةبدن وڏو 4

 روات سس وسن ر ر 7 0 َح

 “فح لضّولا یدل دَبقا َنَسَت ئباسح ١ ةيباتك ففزخا اذك رف ثبثآو ٌءاَمح 8

 دعب تابثإلاو فذحلا اهيف يتلا ةصوصخملا تاملكلا ركذب مظانلا عرش انه

 ءاطلاب هيلإ راشملا نأ يأ . .ةبدن وذو :هلوقو «لوصألاو ةماعلا دعاوقلا نع ثيدحلا

 نآرقلا يف تدرو ثالث تاملك يهو «ةبدت اذ ناك ام أرقي سيور وهو (بط) نم

 الا :ةدئاملا] # يوب ء[۸4 :فسوي] * قَسَأَتَي 8 :ىهو عجفتلا بولسأب ميركلا

 فقولا ةلاح اهيف فلألا دعب تكسلا ءاه تابثإب [51 :رمزلا] ىر # ء[ا١0 :دوهو

 ةيفرظلا مَن دعب تكسلا ءاه ديزي ًاسيور نأ امك .عجفتلا يف ةغلابم لصولا نود

 . ةفطاعلا نيبو اهنيب قيرفتلل فقولا ةلاح

 ءاه فذحي هامح ةملك نم ءاحلاب هيلإ راشملا نأ يأ (. . .نفذحا اهلو) :هلوقو.

 ةقاحلا ىف امهالكو « ةييطلس # هلام : ثالث تاملك نم ًافقو اهتبثيو ًالصو تكسلا

 ]٠١[. ةعراقلا ىف «ةّيهام #و «[۲۹و ۲۸]

 ءاه تبثي فلخ وهو زف نم ءافلاب هيلإ راشملا نأ ( . . .زف تبثأو) :هلوقب راشأو

 . ثالثلا تاملكلا هذه ىف نيلاحلا ىف تكسلا

 فذحي بوقعي وهو الّقُح نم ءاحلاب هيلإ راشملا نأ يأ (. . .فذحا اذك) :هلوقو

 [15و ١٠و ٥۲و ۱۹] ةقاحلا ىف هيس لو يبت ١ : يه عبرأ تاملك نم تكسلا ءاه
 1 1 4 ع ا ل سل

 .ًافقو اهتبثيو لصولا ةلاح ]۹٠[ ماعنألاب «ةِدَسقأ الو ]٠٠۹[ ةرقبلا يف هسي #

 .عمج : لمَ هنوف : هامح (۱)

VE 



 ج ف ٍط

 لح هيكاشل ْفّدحُت نإ ِءاَيلابَو اًدف اَمبَو ىرط اَمًاَيَأب ًاَيأو ٠

 الئ اذك َنَأَكْيَو هَنَأَكْيَو عم ل 2 اممآلو زِسْكاو توب ْنَم دنا نفك ١

 راشملا وهو ًاسيور نأ ربخأف «لصفلاو لصولا نع ثيدحلا نيتيبلا نيذه يف أدب

 1٠١[« :ءارسإلا]#ًاوعْدئاَمَََأ :  ىلاعت هلوق نم اأ فلأ ىلع فقي (ىوط) نم ءاطلاب هيلإ

 نم فلألا ىلع فقي الو «ام# ىلع فقي (ًادف) نم ءافلاب هل زومرملا وهو ًافلخ نأو

 نم ءاحلاب هل زومرملا وهو بوقعي نأ يأ (...فذحت نإ ءايلابو) :هلوقو
 رك سر
 نتتامف # ةملكب كلذل َنلَّثَمو «ءايلاب نينكاسلا ءاقتلال هؤاي تفذح ام ىلع فقو (الح) ,”-- ب

 ارح قوأ دقه ةَمكحْلا توي نمو # : ىلاعت هلوق نم (تؤي) ةملكو [0 :رمقلا] «ٌرُدُدلَأ

 :هلوقب هيلإ راشملا وهو رسكلاب بوقعي اهؤرقي ثيح [174:ةرقبلا] 4 ًاييَك
 .ةملك ةرشع عبس بابلا اذه يف ءايلاب اهيلع فوقوملا تاملكلاو «(رسكاو)

 (لام) ةملك نم ماللا ىلع فقي بوقعي نأ يأ (...ْعَم ٍِلاَم َمالو) :هلوق

 رفعج وبأ امأ ؛ عبرألا اهعضاوم يف ["5 :جراعملاو  :ناقرفلاو 8 :فهكلاو ۷۸ :ءاسنلا]

 :يتملك ىلع بوقعي فقيو «لصألل ًاعابتا ماللا نود فلألا ىلع نافقيف فلخو

 ًافلاخم ةيناثلا يف نونلابو ىلوألا يف ءاهلاب ۸١[ :صصقنا] 4تَراكيَو » :4مئأَكيَول
 . لصألل ًاعابتا نارخآلا هقفاوو هلصأ كلذ يف

 ح أ أ
 المح َبابلا نكشاَو ًالصأ َحتفا يرو يتوځٳو نکس نيد ئل ذآ نولاقك -۲

 الو ْنَيِذْحاو هما يدعب نم يايخَم ر  ْيَعو ادّنلا الإ فعلا مال دنع ىوس -۳

 0 : الخ «ءادف وذ :ادف “یت : ىوط )()
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 ف ط ي

 “لو هلو اتق بط يوابعل لو هل ًاحتفا يموقو وُمْسَي ال يدابع 5

 9 يِبَكلْمَأ ناتآ ينم ادن لا ال دابع ىّبر وحن فرع مآل یدل "كن

 «نولاق بهذم هبهذم ةفاضإلا تاءاي يف (دأ) زومرم رفعج ابأ نأ مظانلا ربخأ

 : هلوق تاينثتسملا لوأو كلذ نم ینئتسا ام الإ « هنكسي ام نكسيو هحتفي ام حتفي

 ةثالث عضاوم يف نولاق فلاخ هنأ ربخأف (. . .نكس نيد يل)

 .نولاقل ًافالخ نكس هنإف [1] نورفاكلا ةروس يف «ِنيِد يلو # :لوألا

2 

 .نولاق نكسو حتف هنإف ء[١٠٠] فسوي ةروس يف 4َتفَوَِْنْبَبَو ل : يناثلا

 نأ نيح يف ًادحاو ًالوق اهحتف هنإف ٠١[ :تلصف] € ٌمَدْنِع ىل َّنإ ير # :ثلاثلا

 .نيهجو اهيف نولاقل

 نوكي كلذبو (الّمخ) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعيل بابلا عيمج ناكسإب رمأو

 قفاو بوقعي نأ يأ ؛(فرعلا مال دنع ىوس) :هلوقب ىنثتسا ام الإ ورمع ايأ فلاح دق

 ید لاتی ال ا 21١ :ميرم] *بتكلا نلت 312 # وحن فيرعتلا مال لبق ءاي لك حتفب ورمع ابأ

 قفاو هنإف ىدانملا مسالاب هيف ءايلا تناك ام كلذ نم ىنثتساو [174 :ةرقبلا] 4 نیلا

 101 :توبكتعلا] اوما َنَلَأ یاو ا نيعضوم يف كلذو ناكسإلاب هبحاص اهيف

 .[57 :رمزلا] «ًاوفرتأ نَا نیل أ یاب ©

 ءاي حتف هنإف «(بابلا نكسأو) :هلوق نم ءانثتسا وه (. . .يايحم ريغو) ر

 رمأ مث ]٦[« فصلا يف چ همنا یب نم # ءاي حتفو ۳1 ماعنألا رخآ 4 یاسر

 نم ءايلاب هل زومرملل نيلاحلا يف [18] فرخزلا ةروس يف 4 داعي # ءاي فذحب
 ءًاضيأ حورل ١[ :ناقرفلا] « أوُدَحأ یوق وإ ل ءاي حتفب رمأ امك حور وهو (ومسي)

 ميهاربإ] ارمان َىِواَِعِل لف 3 آرق فلخو سيور امهو (اش بط) زومرم نأ ربخأو
 . ءايلا حتفب »1

 .ُرْضَنلا وهو «نزولل ٌءالَو نم ةروصقم الو ءعاش :اشف )١(
 .ةفحلملا يهو ةءالم عمج :الم (؟)
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 يتلا ءايلا حتفب أرق فلخ وهو (اشف) زومرم نأ (. . .ًالَو ُهَلَو) :هلوقب ربخأ مث

 :فارعألا] « سِحْئوتْلا ير مرح 01708 :ةرقبلا] )یز ر 9 وحن فيرعتلا مال اهدعب
 ءاي هلبق ناك ام اهنم ىنثتساو ءاهوحنو 1٠6: :ءايبنألا] )وخلل یوا ۳
 . هلصأ كلذب ًاقفاوم اهنكسأف ؛ءادنلا

 كلذ لك يف فلاخ فلخ وهو (اشف) زومرم نأ يأ (. . .ىناتآ ىنسم) :هلوق

 ۰ . كلذ ىلع صن امك ىنثتسملا ىوس ءايلا اهلك اهيف حتفف «هلصأ

 دئاوزلا تاءايلا

 ‹ةينامثعلا فحاصملا طخ يف ًالصأ نكت مل يتلا تاءايلا يه دئاوزلا تاءاي

 ةفاضإلا تاءاي يف مهنيب فالخلاو «تابثإلاو فذحلا نيب اهيف رئاد ءارقلا نيب فالخلاو

 دئاوزلا تاءاي يف رفعج يبأ بهذمو ءًابيرق كلذ رم امك ؛ناكسإلاو حتفلا نيب رئاد

 اهطاقسإ فلخ بهذمو «نيلاحلا يف اهتابثإ بوقعي بهذمو ءالصو هتبثأ ام تابثإ

 نيب دئاوزلا تاءاي يف قرف الو ءانعم رميس امك كلذ نم ينثتسا ام الإ «نيلاحلا يف

 :لاقف مظانلا هب أدب ليصفت كلذ لكلو ءاهطسو يف وأ يآلا سوؤر يف ءايلا نوكت نأ

 وُب يب ال ٍنِيَلاَحلا يف تُو ه5

 ريب وم < > 0 .٠
 الصوم ٌربحلاو يأآلا سوّرك زح فس

 الَو ْعَم نؤشحلا اذك ينوون نلأست ن 2١ وقّناو عادلا يف زرجلا يف ام قفاوُيب -۷ ece aS 4 ff >. 5 2 2. . او

 الضو ٍنوديك مث ينوُمبَتاو ن اده ْدَك ِنوُرْخُت ٍدابلا ِنومتكرشأو -۸

 ا 3

 الأ ًانَعَسَتو هبل لاخي نذر ًاحتاق داز دقو ىنوُفاَحو یناعد 04

 تعقوأ ءاوس نيلاحلا يف دئاوزلا تاءاي تبثأ بوقعي وهو (زح) زومرم نأ يأ
 سا مم ر سود

 «ريصو نني نمْمَنِإ :  ىلاعت هلوق كلذ نم ىنثتساو ءاهسوؤر يف مأ يآلا طسو يف

 .ملاعلا :رّبَحلا ؛عّمجا :ريح )١(
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 وهو (ربحلا) ةملك نم فلألا زومرم هقفاوو «نيلاحلا يف اهفذح هنإف 0110] فسوي يف

 راشأ يتلا ةيبطاشلا يف تركذ ةملك ةرشع ثالث يف اهتبثأف « طقف لصولا ةلاح رفعج وبأ

 «[187 :رمقلا] 4عاّذلأ َةَوُعَد ل : يه تاملكلا هذهو ء(زرحلا يف ام قفاوي) :هلوقب اهيلإ

 ام نلأست الف# ء[۱۹۷ :ةرقبلا] 4 بلل يلوأكي نونو 8 «[1 :رمقلا] «عاَّدلأ ٌمْكَي

 ةيحاصملا (نوشخا) ةملكو 1١[« :فسوي]1َقِيوَم ِنوُبْؤُت 8 0141 :دوه#1ملع هب كل سيل
 ديقلا اذهب جرخو 2144 :ةدئاملا] ( أوُرَمْفَش الو نوّسْحآَو# هلوق يهو (الو) ةملكل

 نوكخأو # هلوقو «نيلاحلا يف عيمجلل ةتباث اهنإف 1٠٠١ :ةرقبلا] 4تَمَي َمِيَألَو ٍفَوَمَحَو ١»
 ني نومي كرش امي تاملكلا هذه نمو «نيلاحلا يف ةفوذحم اهنإف [" :ةدئاملا] مولا

 4ص ىف ٍنوُرْغاَلَو 8 110 :جحلا] الو ويف فعلآ ٤رس # ۲۲[۰ : ميهاربإ] €
 :ماعنألا] يكه ىن لف 8 جرخيل يق انه دقو ۸٠[« :ماعنألا] «ِنْسَدَه َدَقَو # «[۷۸ :دوه]

 ( راسا ليس مُكح مَآ نوعا » :ىلاعت هلوق اهنمو «عيمجلا ىدل ةتباث اهنإف 0١
 ء[١۱۹ :فارعألا] هنورظ اف نود م 8 ء[١٦ :فرخزلا] اذه ٍنوُعِيَنَأَو © «[۳۸ :رفاغ]

 لاق «[175 :نارمع لآ] 4 مرم مک نإ «[185 :ةرقبلا] © ىل أوُبيِحَتَسَيِلَك اعد ا

 . ''”(«بوقعي عم لصولا يف رفعج وبأ قفتا كلذ عيمج يفف» :يدونمسلا

 نإ # أرق رفعج وبأ وهو (الأ) زومرم نأ يأ (. . .ًاحتاف داز دقو) :هلوق

 تابثإب امهالك ء[۹۳ :هط] 4 ى رم َتْيَصَحَفَأ صين الآ  :هلوقو [۲۳ :سي] نىل

 .ًافقو ةنكاس ًالصو ةحوتفم ًافقوو ًالصو امهيف ءايلا

 ف ا ط ب

 ٠ الف ينتوُدِمُت ْعَم فذحلاو لتا ءاعف  اَمط اوَقَّتا يدابع ْنِب يدانتلا قالت 2 1 1 :َ n7 ١ ساه م م8 11

 7 ي
 ار
 الّصْفُم ارد هللا نوعي ُلوصأ لا ِتَّمَتو لضَو رسب لمت ناتآو ١- ت

 ےک ا ےک / 01

 :رفاغ] ©قالثلا 8# يتملك يف ءايلا تابثإ ىور نادرو نبا وهو (نب) زومرم نأ يأ

[1oوهو (امط) زومرم ىورو .هلصأل ًاعابتا ٌداصو «يدانتلاو «[۳۲ :رفاغ] دانت #  

 . ۲۷ص .ةردلا حرش «يدونمسلا )۱(

 و و

 ..نونلا فذحب ىدانملا مّخرو ءادنلا فرح فذح «نالف اي :الف «عافترا :اًمط لص :ْنب (؟)
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 4ون داعي 8 :ىلاعت هلوق يهو (نوقتاف) هلوقب ةنرتقملا (يدابع) ءاي تابثإ سيور

 [40] ميهاربإ ةروسب 4 ءاعد# ةملك رفعج وبأ وهو (لتا) زومرم أرقو ١١[« :رمزلا]

 :نيتملكلا يف ءايلا فذحب فلخ وهو (الف) زومرم أرقو «ًلصو ءايلا تابثإب

 زومرم یورو , ءهلصأل ًافالخ ًافقوو ًالصو ۳١[« :لمنلا] *يننودمتإ9و «€يءاعد#

 يف 4 ٌرْيَخ هلأ لكا امف :ىلاعت هلوق نم دلصو ءايلا فذح حْوَر وهو (رسُي) ءاي
 مالكلا مت تيبلا اذهبو «هتدعاق بسح ىلع ًافقو اهيف ءايلا تبثأو «[*5] لمنلا ةروس

 كلذ دعب عرش مث «نيبملا مظنملا ردلاك «ىلاعت هللا نوعب «ءارقلا لوصأ ىلع

 ةرقبلا ةروسب أدبو ميركلا نآرقلا روس يف فورحلا شرف عضاوم ىلع ثيدحلاب
 :لاقف

 فورحلا شرف باب

 ةرقبلا ةروس

 لأ اک تحسب لصفا يجهتلا ٌفورخ 1۲

 أ |

 58 ًامِمْشاَو ججج خلعا َنوعدخَي الأ

3 
 Dg IN ا ىف .٠ . ت و مور وور »2-5

 ر ياخ ف رخال ناک اج فيك عجّريو هعم امو ليقب -۳

 ا

 اشو ذأ اشار هّةُنَوْهَلَمُب 2 يِهووُم صقلالوأ نكغاو لتارمالاو "4

 ج 1

 وح حئتلاب فرح ال است لر اودا ٍةَكئالَم ْمُمْضا َّنْبأَو كرَحَف 6

 زومرملل ءروسلا لئاوأ يف يجهتلا فورح ىلع تكسلاب هللا همحر  مظانلا رمأ

 يأ (ىُجح ّملعا نوعدخي) :هلوقو «هيبحاص نود ءرفعج وبأ وهو (الأ) نم فلألاب هل

 ىنعمل بسانم ىنعملا اذهو هاثلُث بهذ ىتح بنعلا ريصع نم خبط ام :الط ءُلْقَع :ىجح )١(

 "ااف ىقيو ةمضلا الذ بهذي ثيح ءاهتاوخأو (لبق) يف مامشإلا

 : الح :ىلخ وذ :یلح (0)

2 



 رس رس ل ےک

 [4] ( َتوَعَدْحي امو * يناثلا عضوملا #*نوعدخي# ةملك نآرقي بوقعيو رفعج ابأ نأ

 ةمض مامشإب أرقي ءاطلاب هيلإ راشملا وهو ًاسيور نأ يأ «(الط اممشاو) :هلوقو

 ؛زرحلا ىف اهيلع صوصنملا تاملكلا نم اهريغو ء[١١] *ليق# ةملك نم فاقلا

 # ءيجال و 4 ضيغ# : يه تسلا تاملكلاو «(هعم امو) : هلوقب هيلإ راشملا وهو

 . كلذ يف مهلوصأ نوقابلا قفاوو «#تئيسؤ»و ءيس#و #قيس#و # ليحؤ»و

 (ىلح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا وهو بوقعي نأ يأ (. . .اج فيك عجريو) :هلوق

 ءانبلاب ًاثنؤم وأ ًاركذم ًاعومجم وأ ًادرفم ءاج ةغيص يأ ىلع مجري لعفلا أرقي

 .ةرخآلا عوجر نم نوكي نأ طرش «لعافلل

 نم فلألاب هيلإ راشملا وهو رفعج ابأ نأ ىلإ كلذب ريشي (. . .لتا ٌرمألاو) :هلوق

 َعَجَ هلو # :ىلاعت هلوق يف «رمألا# ةملكب نرتقملا «عجريا# لعفلا أرقي (لتا)
 ءانبلاب أرقيف صصقلا لوأ ىف سكعيو قبس ام ىلع ًافطع ةيمستلاب 1١١[ :دوه] «ٌرَمأْلا

 .[4] ( ررر ال اإ منا اوُنَظَو » :ىلاعت هلوق يف هلعاف مسي مل امل

 أرقي رفعج وبأ وهو (دأ) نم زمهلاب هيلإ راشملا نأ يأ (...يهو وه) :هلوق

 لمي# هلوق نم ءاهلا نكسي امك «ماللاو ءافلاو واولاك دئازب ةلعسوتملا ءاهلا ناكسإب

 هيلإ راشملا وهو بوقعي نأو ء[١٦] صصقلاب «وه مث# هلوقو [185] ةرقبلاب وه

 .فلخ هقفاويو كلذ لك ىف كيرحتلاب أرقي (الّمح) نم ءاحلاب

 أرقي (نيأ) نم فلألاب هل زومرملا وهو رفعج ابأ نأ يأ (. . .ممضا نيأو) :هلوق

 عقو ثيح ]۳١[ 4اوُدُجْسُأ وكيل انلُكِْإَو # : ىلاعت هلوق نم ًالصو ةكئالملا ءات مضب
 . ميجلا ةمضل كلذ يف ًاعابتإ

 أرقي اشف نم ءافلاب هيلإ راشملا وهو ًافلخ نأ يأ (...اشف لزأ) :هلوق

 بوقعي نأ ىلإ (. . .فوخ ال) : هلوقب ريشيو «فلأ نود ماللا ديدشتب 1.71 (اَمُهَلَراَ 3

 مضلاب نارخآلا أرقو «نيونت نود [۳۸] 4 مولع ُكَوَحاَلَف » :هلوق نم ءافلا حتفب أرقي
 . لصألا ىلع نيونتلاو
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 ف َح |
 ٤ ع 0 م 8 2 5

 “الجم ينامألا فخ ًادف ىراس مح مت وماي باب ءىراب لتا اَنْدَعَو 5

 “و قف بيَملابو ّلضأ لبق یوخ لت نولمْعَي اشف بطاح ودعي الا -۷

 فلأ نود [101] «اندعو# أرقي (لتا) نم فلألاب هل زومرملا وهو رفعج ابأ نأ يأ

 ةملك يف ةمضلاو « [04] ميراج  ةرسك مامتإب رمأ مث ءاهيلع صن امك «واولا دعب

 هل زومرملا بوقعيل كلذ لك ؛«مكرمأي#و #مهرمأي# وحن اهباب يف ءاج امو رمأي

 امك «ئّرسأ # ةملك أرقي ًافلخ نأ (ادف ىراسأ) :هلوقب راشأ مث ء(مُح) نم ءاحلاب

 فلألاب هل زومرملا رفعج ابأ نأ يأ (. . ينامألا فخ) :هلوقو «نيسلا دعب فلأب اهب قطن

 ه۲ :جحلاو ناعضوم ٠١۳ :ءاسنلاو ١١١و 78 :ةرقبلا] # ىنامألا# ةملك أرقي (الآ) نم

 . ميركلا نآرقلا يف عضاوم ةتس يف تدرو دقو «ءايلا فيفختب تعقو ثيح ١4[ :ديدحلاو

 هل # أرقي (اشف) نم ءافلاب هيلإ راشملا وهو ًافلخ نأ يأ (بطاخ اودبعي) :هلوق

 . لصألا بسح نارخخألا هت هقفاوو باطخلاب [AT] هما إنو دَ

 و ا و ا ر أرقي

 اذه لبق يتلا (نوامعي# ةملك أرق رفعج ابأ نأ يأ (. . .لصأ هلبق) :لاق مث «قبس ام

 4 اورتْسَأ َنْدَلأ كِيتلْوأ 27 َنوُلَمْمَت اع :ىلاعت هلوق وهو ًاضيأ باطخلاب عضوملا

 بيغلاب ةملكلا هذه آرق بوقعيو ًافلخ نأ يأ (الح قف بيغلابو) :هلوقو ء[۸-۸]

 . هلصأ فلاخي امب ةثالثلا ٠ نم لك أرقف

 ا
 2 يف ح e هک و و ر 2 2 ل ھل

 الصا عفرلاو مضلاو ىوخ لاستو اهسننو وُدافت ُهْعَم انسخ لقو ۸

 امك ةعيرألا ةينآرقلا ظافلألا (ىوح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا وهو بوقعي أرق يأ

 فلأو ءاتلا مضب [650] #مهودافت#و «ثالث تاحتفب [۸۳] #ًانّسَح# أرقف ءاهب قطن

 .ًاقلطم : الجسم «ءادف وذ :ًادف رد :مح )1(

 .لل :الح «قوفتلا نم رمأ لعف :قف ع عمج :ىوح .عاش :اشف قفز
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 «لأست# ةملكو ءزمه نود نيسلا رسكو نونلا مضب 6٠١١1 «اهسنن#و «ءافلا دعب
 «ىلوألا ةثالثلا ظافلألا يف فلخو رفعج وبأ هقفاوو «يهنلا ىلع «مزجلاو ءاتلا حتفب

 :هلوقب كلذ ىلع صن امك ماللاو ءاتلا مضب اهأرقف لأست ةملك يف رفعج وبأ هفلاخو

 .كلذك رفعج يبأ لثم فلخل قافولا نم ملعو «(الّصأ عفرلاو مضلاو)

 حار ذ ك را
 الح نمو لبقو بط اولوقي باطخ زخ ِنْرأو انْزأ نکس ذأ ذختا رسکو ۔-۹

 وعلا ٌرئاح ًاعم ِسكا ناو رح ابط اخ لتا ىرَيَو یتف بغ ذإ يعب ٌلبقو ٠

 أوذعأو او : : ىلاعت هلوق نم (اوذخبتاو) ةملك نم ءاخلا رسكب رفعج وبأ أرق يأ

 . لصألا نم نارخآلا هقفاوو ده 4 صم تهرب و

 [1؟8] «انرأ# ةملك نم ءارلا نكسي بوقعي نأ يأ (. . .انرأ نكس) :هلوق

 .اعقو ثيح #ينرأ# ةملكو

 ا 22

 سيور وهو (بط) نم ءاطلاب هيلإ راشملا نأ يأ (. . .اولوقي باطخ) :هلوقو
 م م وہ

 . باطخلاب 1. 4ّنِإ َنوُلوُعَت مَا 0 ىلاعت هلوق أرقي

 اهذعب يتلا [144] (نولمعي# ةملك أرقي سوقعي نأ يأ . .نمو لبقو :هلوقو

 مهيلإ راشملا نأ يأ (. . يعي لبقو) :هلوقو ءًاضيأ باطخلاب # تجرح ْتْنَح نمو #

 باطخلا ءاتب عضوملا اذهل قباسلا عضوملا نآرقي رفعج وبأو حور امهو فلألاو ءايلاب

 هلم ےک حس

 ]1١44-١45[. «َتّيَتَأ ني ب َنوُلَمْعَياَمَع# :ىلاعت هلوق وهو ةبيغلاب فلخو

 امأ ةبيغلاب ]١50[ «ىَرَيْوَلَو# هلوق أرقي رفعج ابأ نأ يأ (. . .لتا ىريو) :هلوقو
 . باطخلاب اهؤرقيف (زح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا وهو بوقعي

 اهيعضوم يف نأ يتملك ارق رفعج ابأو بوقعي نأ يأ ( ا

 فلخو ]٦٥[« # بادل دیس هلأ َّنَأَو اعيمج هِل هول :ىلاعت هلوق وهو رسكلاب

 ا

 )١( ةيلعلا بتارملا عماج :العلا زئاح «عمجا :ْزُح «بيغلاب هظفلا :ْبْع ءظفحي :يعَي .
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 أ
 70 2 * 5 2 .٠

 اللخُح ٌمانالاو دأ ًاتيَمَو هيمو نَددشا ةَيَملا د حولي لَوأو ل١

 ف ط
 الح لقبو ىف ْمُمْضا نّيتكاسلا لَو  ؤأو رح ٍتْيَملا ينو ّلط ِتارُجُح يفو ١" 0 و هر

 ف ١
 ت تا م و ےس 8 - عام 1 2

 ةثو روف بلا سيل كَمْفَرَو انآ ةرسكاف رطضا َءاطو رشكب ۳

 ح
 ًالقنأ رسيلاو رشعلاو ىًمح صوُمك يخل ةدشا الأ بصنا دمو كلو ٤ ت 0 و س 0

| 
 00 ل 2 0

 ْبُعُملا اًهلكأ ذإ ٌلكالا ًاقحشو ُنْدألاو 6
 ا <

 و وى 0

 “لیلا ىّوَح امخحر لغش تخش تاوطخو

 | 2 5 5 3 0 و 0 هاو

 وَلا َنَّكَس ةبزق ای وا ارذع ىمح ١ اَنلبَش شح انلشُر ًاركنو ًارذنو ١

 «ًاريخ عوي نمو أرقي بوقعي وهو (الح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا نأ ربخأ
 وبأ وهو (دأ) نم فلألاب هيلإ راشملا نأ ربخأ مث «مزجلاو ديدشتلاو ةبيغلاب [154]

 .ظافلألا هذه تعقو ثيح «٠ ًاتيمإلو «ةتيمإ»و «ةتيملا# ءاي ديدشتب أرقي رفعج

 .(اللح ماعنألاو) :هلوقب دارملا وهو «بوقعي [184] ماعنألا عضوم يف هقفاوو

 ]۲¥[ تارجحلا عضوم يف هقفاوي ًاسيور نأ يأ ( . .لط تارجح يفو) :هلوق

 (زح) نم ءاحلاب هل زومرملا وهو بوقعي اهلقثيف ماللاب فرعملا #تيملا# ةظفل امأ
 .هلصأ اهب ًافلاخمو ةعامجلا كلذ ىف ًاقفاوم

 نكاسلا دعب ناك اذإ نينكاسلا لوأ مضي ًافلخ نأ يا(. . .نينكاسلا لوأو) :هلوق

 .«جرخا تلاقو# :وحن ةمومضم لصو ةزمه ةيناثلا ةملكلا ءادتباو ةمزال ةمض يناثلا

 ىوس عيمجلا رسكب أرقي هنإف (الَح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا بوقعي امأ «اورظنا لق#

 عضاوملا عيمج يف مضلاب نآرقَي نارخآلاو «مضلاب أرقُي هنإف «وأ#

 .ةيلعلا بتارملا عمج :العلا ىوح )١(

 .فارشألا :الّملا ()
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 أرقي انمآ نم فلألاب هل زومرملا وهو رفعج ابأ نأ يأ (. . .رطضا َءاطو) :هلوق

 .اهعضاوم عيمج يف رسكلاب #رطضا# ءاط

 أرقي (زْوف) نم ءافلاب هل زومرملا وهو ًافلخ نأ يأ (. . .ربلا سيل كعفرو) : هلوق

 . 17071 4گوا نالا سا » : ىلاعت هلوق نم 4لا ةملك عفرب
 فلألاب هل زومرملا وهو رفعج ابأ نأ يأ «(الأ بصنا دعبو نكلو ًالقثو) :هلوق

 اهنأ ىلع «ئبلا# ةملك بصنو «َنكلو# نون ليقثتب أرقي [154و ۱۷۷] «الأ# نم

 .نيعضوملا يف كلذو اهمسا

 بوقعي وهو (ىّمح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا نأ يأ (. . .اولمكتل ددشا) :هلوق

 ([185] 4ْصَوُم# ةملك نم داصلاو [185] (اولّمكَتل» ةملك يف ميملا ديدشتب أرقي

 .ديدشتلل ًاعبت واولاو فاكلا حتف كلذ يضتقيو

 يف نكاسلا كيرحتب أرقي (ذإ) نم فلألاب هل زومرملا نأ يأ (. . .رسعلاو) :هلوق

 رفعج وبأو ««لكألا#و «ًاقحس#و «نذألا#و «رسيلا#و ««رسعلا# تاملك

 «تاوطخإ#و «بعرلا#و «اهلكأ# تاملك نم نكاسلا كيرحتب نآرقي بوقعيو

 تاملك يف كيرحتلاب أرقيف هدحو بوقعي امأ .#ًامحر#و *لغش##و *تحسإلو

 هل زومرملا وهو حور امأ «انلبس#و «بشخ#و «انلسرإ»و «ًاركنا#و «ًارذنإ»

 . وأ ًارذعإل ةملك نم لاذلا مضب هدحو أرقيف ءايلاب

 يف «ٌةبْرُق# ةملك نم ءارلا نيكستب أرقي رفعج ابأ نأ يأ (الملا نكس ةبرق) :هلوق

 .[99] ةبوتلا ةروس

| 

 القنا ةكِئالَملا يف ضفَحو لادج ْعَم َقوسُفو قر ْعَنْراَو ًامُّمْضا توي ۷

 ا

 َتَقَراَلَف # تاملك ةءارقب رمأ امك ءرفعج يبأل (تويب# نم ءابلا مضب مظانلا رمأ

 أرقي هنأ ربخأو «كلذك رفعج يبأل نيونتلاو عفرلاب ء[۱۹۷] «َلاَدِج الو وسم الو

 4ُةَكِيِكَمْلاَو راسلا َنَ ٍلَلَظ غ : ىلاعت هلوق يف «ةكئالملا# ةملك نم ءاتلا رسكب

 .هلصأ ىلع لك نوقابلاو .#مامغلا# ىلع ًافطع ]٠٠[«
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 3 ف م r و و و 5

 ىلح اوُبِصناو ًأدف ابلا ُريِثك ملغا بص ناف لوقيو اج ثْيَح لّهَج مكخيل -۸

 ف ا رح :
 الَو اذك َراَضُت أَرقاَو ىشف ٌحْنَو بأ ىلح افاَخَي نأ ْمُمضاو وفعلا لق 4

 ف ,ح |

 وف طح َةَيِصَو ْعَفْراَو آذإ كرف  ُهُردَقو نوش ْعَم ٌفخب راضي ۰

 عقو ثيح «مكْحُيِل# لعفلا (ملعا) نم فلألاب هل زومرملا وهو رفعج وبأ أرق يأ

 يف بصنلاب لوقي لعفلا ًاضيأ أرقيو 2«(لّهج) هلوقب دوصقملا وهو لوعفملل ءانبلاب

 .نارخآلا هقفاوو «[؟5١] *لوسرلا لوقي ىتح# :ىلاعت هلوق

 ةملك أرقي فلخ وهو (ادف) نم ءافلاب هيلإ راشملا نأ يأ (. . .ابلا ريثك) :هلوق

 . هلصأ كلذ يف ًافلاخم ءابلاب [115] «ٌدبكٌمْنِإ آمِهِبِف لف# هلوق نم (ريثك)

 ]۲٠۹[ «وفعلا لق# :ىلاعت هلوق نم «وُمَعلاأ## بصنب رمأ (. . .اوبصناو) :هلوق

 ]۲۲۹[ «افاخّيإ# نم ءايلا مضب رمأ مث «(ىلح) نم ءاحلاب هل زومرملا وهو بوقعيل

 وهو فلخل اهحتفبو «بأ ىلح هلوقب امهيلإ راشملا امهو «رفعج يبأو بوقعيل
 . كلذ ىف هلصأ فلاخ كو ««ىتف# ةملكب هيلإ راشملا

 [1847] #راضي#و [۲۳۳) «راضت# أرق رفعج ابأ نأ يأ (. . .راضت أرقاو) :هلوق

 ًافلخ نأو «ديدشتلاو عفرلاب أرق بوقعي نأ قافولا نم ملعو ءاهناكسإو ءارلا فيفختب

 .ديدشتلاو حتفلاب أرق

 لادلا كيرحتب [585] (هْرَدَق) ةملك أرقي رفعج ابأ نأ يأ (...هردقو) :هلوق

 ]۲١١[ «مهجاوزأل ةيصو# آرق ًافلخو بوقعي نأ يأ (...عفراو) :هلوقو

 . لصألا نم رفعج وبأ امهقفاوو «عفرلاب

 ي حا 3
 هو 0 1 0-0 4 ريوس و ريتا 26 ”© iS ر ۾ و و

 ىلتعي قلخلا ةطصب طصبي مح اذإ اج فيك هددشو زح بصنا هنعاضي 4

 . محرم ىدانم :الق ءطظفحا : طخ 000(
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 نم ءاحلاب هل زومرملا وهو بوقعيل ]۲٠١[ (هفعاضي# ةملك بصنب مظانلا رمأ

 راشملا امهو «بوقعيو رفعج يبأل تءاج ةغيص يأ ىلع اهديدشتب رمأ مث «(زخ)

 .فلألا فذح ديدشتلا نم مزليو ء(مح ًاذإ) هلوقب امهيلإ

 #«ةطصب# ةملكو [1:5] #طصبيو# ةملك أرقي ًاحور نأ يأ (. . . طصبيو) :هلوق

 ءاهظفل نم كلذ ملع داصلاب [19 :فارعألا] + ةط صر قلخلا ىف# : ىلاعت هلوق نم

 ىلع قفتم هنإف ۲٤۷1[ (ملعلا يف ةطسب# :ىلاعت هلوق نع قلخلا ةطصب هلوقب زرتحاو

 .نيسلاب اهتءارق

 ا طط ف ح 1
 هٌ

 الأ بط َنْهْرُصَف رِيْكاو زف ملغأو رح ٌعاَنِد ٌدَضُي هَْرَع ذإ خفا ثي ١

 حتفي (ذإ) نم فلألاب هيلإ راشملا وهو رفعج ابأ نأ يأ (. .حتفا تيسع) :هلوق

 أرقيو «#ةفرغ# نيغ مضي بوقعي نأو «[۲۲ :دمحمو !43] 4 متسع نم نيسلا

 .اهب قطن امك ؛فلآلاو لادلا رسكب ٤١[ :جحلاو ٠١٠1 (عافدإ# ةملك

 ملعأ أرقي (زف) نم ءافلاب هل زومرملا وهو ًافلخ نأ يأ (. . .زف ملعأو) :هلوق

 رمأ مث ءرابخإلا ىلع ميملا مضو ةحوتفم ةزمهب [۲۹] ريَ ْىَش نك لع َهَّلأ نأ

 بط) امهزمرو رفعج يبأو سيورل ]۲٠١[ *«ٌَنُمرصف# :ىلاعت هلوق نم داصلا رسكب
 . لصألا نم فلخ كلذ ىلع امهقفاوو «(الأ

 ف ١ حا

 الو اوُنَذَأَف قف ةرسكاو ذآ بسك ًاحتفا ةرَسيَمو ذأ ركشا رح امن 4“

 [ه8 :ءاسنلاو 230711 «اّمعن# ةملك أرق (زخ) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي نأ يأ

 ةملك أرق امك ءرفعج وبأ اهنم نيعلا ناكسإب أرقو ءاهب قطن امك نيعلاو نونلا رسكب

 هل زومرملا وهو امهيلك يف نيسلا حتفب درو ثيح (بسحي) ةملكو ]۲۸٠[ *ةرسيم#
 نم ءافلاب هل زومرملا وهو ؛فلخ نيسلا رسكب (بسحي) ةملك أرقو ء(دأ) نم فلآلاب

 .(قف)

 َح َح ف ا
 4 0-4 6 e 2 ر دقي o 8 و هَ نا

 العلا ىمح ٺذعب رفعي ىمح ناهر ةحاصف بصل رک ذت نأ حتفلابو ۸٤
2 - - 5 2 2 
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 الح ُهُمْلَعُت هُكلسَت فشوُمي 4 اشن ْنَم عفر ُءاَي قرم عفرب ٥

 حتفب أرق فاخ وهو (ةحاصف) نم ءافلاب هيلإ راشملا نأ يأ (. . . حتفلابو) : هلوق

 امه َدَحِإ رصف اَمْهنَدَحِإ لَ نأ # :ىلاعت هلوق نم (ركذتف) ءار بصنو نأ ةزمه

 نارخآلاو فيفختلاب بوقعيف «فاكلا يف مهلوصأ ىلع مهو «ء[۲۸۲] 4 ىر

 . ليقثتلاب

 قطن امك فلألاب [189] (ناهرف) (ىمح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا بوقعي أرقو

 ءاحلاب امهل زومرملا رفعج وبأو بوقعي أرقو «لصألا نم نارخآلا هقفاوو ءاهب
 امهمزجب فلخو امهيف عفرلاب #ُبذعي##و «ُرفغيف# يتملك (العلا ىَمَح) نم فلألاو

 يف ةبيغلا ءايب (الَح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا بوقعي أرقو «لصألا نم كلذ ملع

 امهالك «ءاشنإ#و «عفرن# ء[١۸١۲] 4قرفن# تيبلا يف ةروكذملا سمخلا تاملكلا
 ٤۸[. :نارمع لآ] #باتكلا هملعن# «[۱۷ :نجلا] #هكلسن# «[77] فسويب

 نارمع لآ ةروس

 ف حا ف ج

 الث ًاحتفا َّنإو مح ُتْعَضو ْعَم هب ذقت اولتقي زْفو رح ًاباطخ َنْوَرَي 7

 «باطخلا ءاتب ]۱١[ «مهنورت# (زح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا وهو بوقعي أرق

 اهب قطن امك 24 ردا توُندْمَيَو لو (زف) نم ءافلاب هل زومرملا وهو فلخ أرقو

 [A] # ةت (مح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا بوقعي أرقو «فاقلا ناكسإو ءايلا حتفب

 ىلع ءاتلا مضو نيعلا ناكسإب ["] 4ُتْعْضَّو# ةملكو ءاهب قطن امك ةّيطَم نزو ىلع

 : یلاعت هلوق نم ةزمهلا (الف) نم ءافلاب هل زومرملا فلخ حتفو « میرم مأ مالك هنأ

 .[۳۹] «كرشبي هللا نأإ#

 ف ٍط ج ۱ ف

 0( ت 32 74 4 ج ئ َط 2 ءاّللا 3 8 36 و و

 الف امل حتفا ىّوط ايلا يفون زح ارت ا رت دف رشي ۷
 9 ا

 )١( مهيفريفإ» سيور ةءارق نأ ىلإ ةفيطل ةراشإ هيفو شعلا .ىيشلا :ىوط ؛ْعّمِجا رح ذفأ :دف #

 .نالُق اي يأ محترم ىدانم :الُق «ةدحاولا ةطقنلا تاذ نونلاب تسيلو نيتطقنلا تاذ ءايلاب

 دو



 ةملك نم نيشلا ديدشتب أرقي (دف) نم ءافلاب هل زومرملا وهو ًافلخ نأ مظانلا ربخأ

 دعب فلأب اهب قطن امك «رئاطلا# ةظفل أرقي رفعج ابأ نأو «تعقو ثيح «رشبي#

 هل زومرملا وهو بوقعي نأو ء[١٠۱] ةدئاملا ىفو [44] انه «ةزمهلا رسكو ءاطلا

 فلألاب هب قطن امك نيتروسلا يف فرعملا ريغ ركنملا ظفللا اذه أرقي (زح) نم ءاحلاب

 .فلألاب امهؤرقي رفعج ابأ نأ :نيظفللا يف ةثالثلل صخلتو «ةروسكملا ةزمهلاو

 .فلأ الب امهؤرقي فلخو «فلأب ىناثلاو فلأ الب لوألا أرقي بوقعيو

 ءايلاب [0/] «مهروجأ مهيفويفإل أرقي آسيور نأ يأ (ىوُط ايلا يفون) :هلوقو
 .نونلاب نوقابلاو

 نارخآلا أرق هبو «ماللا حتفب ]۸١[ «املإ# فلخ أرق يأ (نالف امل حتفا) :هلوقو

 .اوقفتاف

 لأ ومرض أَرقاو نرسیکا جَو مح نوُعَجرُي ْلُثو بِصناَ مرمیو ۸ 3 و ر م 3 و ح 2 ب كرو
 أرقو «فلخ هقفاوو «بوقعيل 1401 4 َمُكَرْمأَي الو # نم ءارلا بصنب مظانلا رمأ

 . ةبيغلا ءايب ]۸١[ *نوعجرّي## ةملك بوقعي

 4ټي بلآ حح # نم ءاحلا رسكب أرقي ةعج ابأ نأ يأ (. . .نرسكا جحو) :هلوقو
 ]٠٠١[. رسي آل ةملك نم ءارلا ديدشتو داضلا رسكو ءايلا مضبو ء[۹۷] ور

 ف َح ا

 4 و

 الصف ُبِسحَي ُبيغلاو ىمج ْلّهَج ل 2 ْلْعَي الآ ًاعيِمَج ْمُمْضا تم لاو 4

 ے

 الَح أعم َريِمَي ْدُدّشاَو حرف يذك اب حتفب نمكْما َرِخآْلا لخُبو رفكب ٠-

 .عقو ثيح ميملا مضب تُم لعفلا أرقو «نيتحتف

 ءانبلاب ]١١١[ «َّلْغُي# لعفلا (ىمح) نم ءاحلاب هل زومرملا وهو بوقعي أرقو
 .لوهجملل
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 لخبلاو رفكلاب لصتملا #بسحي# لعفلا أرقي ًافلخ نأ يأ (. . . بيغلاو) :هلوق

 نذل س الو :  هلوقو .[178] 4اووَفَك يذلا سس الو »# : ىلاعت هلوق وهو «ةبيغلاب

 الق # :ىلاعت هلوق وهو ءابلا حتف عم باطخلاب ثلاثلا عضوملا أرقو 411401 4َنْوُنَحَبي

 .[۱۸۸] با دعلم ورام م بسک

 َنِيلأ بسك ل » :ىلاعت هلوق أرقي بوقعي نأ يأ (...حرف يذك) :هلوقو
 . هيبشتلا نم كلذ ملع «باطخلاب 3 4 نوحرفي

 نيعضوملا يف * َريِمَي8 لعفلا أرقي بوقعي نأ يأ (...زيمي ددشاو) :هلوق

 .اهديدشت عم ةيناثلا ءايلا رسكو ىلوألا ءايلا مضب ۳۷١[ :لافنألاو «007]

| 

 (1)هلنحخأ هشكلاو 0 يا یدل يذلا ىّوس لک 3 ا خيو 4١

 : ىلاعت هلوق وهو ا عضوم ادع ام تعفو ثيح ا لک ما يازلا مصضو

 يعابرلا لعفلا نم اهنأ ىلع رسكلاو مضلاب اهؤرقيف «#ربكألا عزفلا مهنزحي ال»

 . نزح

 © ار + اح بطاخ اوم نئ ف ر رضبلاك دعب ام غ ُتُْعَدَص ۲

| 

 الأ ًاَمَم ذملا نكل ْدَّدَّسو ْنَّقِخَت شي كير ؤا َبَهَدَت ْمِطْحَي كني -۳

 «مهلتقو# نونلاب *بتكنس# أرقي (زف) نم ءافلاب هيلإ راشملا وهو ًافلخ نأ يأ

 .اوقفتاف نيرخآلا ةءارقك ًاضيأ نونلاب [181] #لوقنو# ماللا حتفب

 [187] «هنومتكت الو سانلل هننیبتل# أرقي بوقعي نأ يآ (...نئيبي) :هلوق

 «مكنمطحي# ]۱۹١[« (كنرغي# لاعفألا فيفختب رمأ مث «نيلعفلا الك يف باطخلاب

 نع ةيانك «قانعأ ووذ : يأ :ةيلُط عمج قانعا :ىَلُط «فاطع انج ءزوفلا نم رمأ لعف : رف )۲(

 .ةوقلا
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 ءوأب ةنرتقملا ٤١[ :فرخزلا] «كنيرن# ء[١٤ :فرخزلا] نبهذن «[18] لمنلا يف

 .سيور وهو (الُط) نم ءاطلاب هل زومرملل كلذ لك 2138 :مورلا] # كنفختسي#

 أرقي رفعج وبأ وهو (الأ) نم فلألاب هل زومرملا نأ يأ (...ددشو) :هلوق

 .امهيف نونلا ديدشتب ]۲١[ رمزلا يفو [194] انه «#نيذلا ّنكل##

 ءاسنلا ةروس

 ف
 هال 2 x لح يو جس عك 6 8 -

 المْجَو ًاماَيت ُهْمَم ٌةدحاوف قف صفح الك “م بصناف ماحرالاو 6

 ٍط |

 لَو ْبط ُقَدْصَأ باب ْمِمْشَأو ثَنَا نكي ذإ ِتآللاو هللا َبْصَتو لَا ٥

 ةزمه مضبو «ةلالجلا ظفل ىلع ًافطع ]١[ «ماحرألاو# ةملك بصنب مظانلا رمأ

 نم ءافلاب هل زومرملا فلخل كلذ لك «صفح اهؤرقي امك تعقو ثيح #«ّمأ# ةملك

 [5] #ةدحاوف# ةملك أرقي (ذإ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج ابأ نأ نيب مث «(قف)

 ةملك يف لوعفملل ءانبلابو «فلألاب [5] «ًامايق# ةملكو ءاهب قطن امك عفرلاب

 رکذو ء[١۳] «يتاللاو هللا ظفح امب# : ىلاعت هلوق يف ةلالجلا ظفل بصنو < لحال

 نكت مل نأك# :ىلاعت هلوق نم (نكي# ثينأتب مظانلا رمأ مث «ديق (يتاللا) ةملك

 باب يف ًاياز داصلا مامشإب سيور أرق امك «سيورل «[۷۳] #ةذوم هنيبو مكنيب

 ء[15او 57 :ماعنألا] 4نوفدصي# لثم لاد لبق داص لك يهو [1؟1و ۸۷1 (قدصأ#

 .اهوحنو «[9 :لحنلا] #ليبسلا دصق#

 2 ب حج ۽

 الَب هتف ًانمؤُم ىَرْخَأَو بصنا نو وتن ثَّرِصَح زمحو اي دأ اولظب الو 5

 (اي) نم ءايلاب هل زومرملا حدد (دأ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرق يأ

 ةبيغلاب [45] «اونوكت امئيأ «ٌاليِتَف نوُملظُب الو# :ىلاعت هلوق نم «نوملظي# ةملك

 . يناثلا عضوملا وهو هب قطن امك

 ةحوتفم ءاتلا نيونتب ترصح ةملك أرقي بوقعي نأ يأ (. .ترصح زحو) :هلوق

 هلصأ ىلع ءاهلاب اهيلع فقيو [40] «ةرصح#

۹۰ 



 أرقي الب نم ءابلاب هل زومرملا وهو نادرو نبا نأ يأ (. .ًانمؤم ىرخأو) :هلوق

 زرتحاو ء[۹4] 4ًانَمْؤُم تشل :ىلاعت هلوق نم «ًانّموم# ةملك نم ةيناثلا ميملا حتفب

 هنإف ء[۹۳] امم لتقي نمو# :ىلاعت هلوق وهو لوألا عضوملا نع (ىرخأ) :هلوقب
 . عيمجلا ىدل هرسك ىلع قفتم

 ١ ط ح ف
 اە ما ر هر ° ىو م ب معاش . ٠

 الآ فاكو ٍلوطك َلّهَج بط مس اول ديو طح هبتْؤُي نون رف ًابصنا ُريغو -۷

 أ ف

 2 مه 00 ٠# or 2 58 هك 35 و ر 8

 القثُم نکس لثا اوُدْعَت ًادف اوولتو مح ُمَس ِهْيَولِتو َلَّرَت ْعَم رطافو ٨۸-

 ]٠١[ «رّرَّضلا يلوأ َريغط :ىلاعت هلوق نم «(ريغ) ةملك بصنب مظانلا رمأ
 #هيتؤن فوسف# هلوق نم #هيتؤي# ةملك ةءارقو ء(زف) نم ءافلاب هل زومرملا فلخل

 .(طخ) ةملك نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعيل نونلاب 13

 أرقي سيور وهو (بط) نم ءاطلاب هل زومرملا نأ يأ (. . .اولخديو) :هلوقو
 يأ (ٌمّس) هلوق نم ذوخأملا وهو ءءاخلا مضو ءايلا حتفب ]١54[ «ةنجلا َنولُخْدَي

 فلألاب هل زومرملا رفعج ىبأل لوعفملل ءانبلاب يأ ليهجتلاب ةءارقلابو «لعافلل ةيمستلا

 .[۳۳] رطافو [40] رفاغو [10] میرم روس يفو ءانه (الأ) نم

 أرقي (مح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي نأ يأ (.. .لزن عم رطافو) :هلوقو

 هلوق يف (لّزن# ةملك اهلثمو «لعافلل ءانبلاب رطاف ةروس يف «اهتولخدي# ةملك
 و rf 07 م 2ر سس سار دكهم 3 ےس ےس ر

 يفو ]۱۳١[ 4 ُلْبَم نم لأ ىِذْلأ بّتكحلاَو ےولوسَر لع لرد ىِذْلأ یککلاو # : یلاعت
 نوقابلاو :(ِهْيَولتو) : هلوق نم دارملا وهو 1401[2 «* بنك يف ْمُكَحلَع لر دقو # : هلوق

 أرقي ادف نم ءافلاب هل زومرملا وهو ًافلخ نأ يأ (...ادف اوولتو) :هلوق

 نم نارخآلا هقفاوو ء[١١٠] «اوُولت# ةملك نم ىلوألا واولا مضو ماللا ناكسإب

 | . لصألا

 ناكسإب [104] اودع ةملك أرقي رفعج ابأ نأ يأ (...لتا اودعت) :هلوق

 .لادلا فيفختو نيعلا ناكسإب نارخآلاو «ةمومضم لادلا ديدشتو نيعلا

۹1 



 ت

 ییجا ے9 یچ

 یے تور د ےک
 ةدئاملا ةروس

| 
 کک 7 ت

 6 e نك ف هور TNA <y go مع
 المعأ ضفخلا الخ ٌبصناف مكلجُرأَو احتفاف دص نإ فْوأ نكس نائشو 484

 ايبا سس

 ف ۱

 الّصف ةبعشك كيلو توُعاطو دبع ةيساقو ذأ قنا رسکا لجأ نم ٠

 يبأل «[8و ۲] نيعضوملا يف #نآنشإ ةملك نم ىلوألا نونلا نيكستب مظانلا رمأ

 :ىلاعت هلوق نم (نأ# ةزمه حتفب رمأ مث .4ٍفْوَأ# نم فلألاب هل زومرملا رفعج

 ءاحلاب هل زومرملا بوقعيل كلذ لك [#71مكلجرأ# ةملك بصنو «[؟14مكودص نأ#

 .(اليغأ ضفخلا) :هلوقب دارملا وهو «ماللا رسكب اهؤرقي رفعج وبأو (ًالَح) نم

 نونلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقنو *لجأ# ةزمه رسكب يناثلا تيبلا يف مظانلا رمأ مث

 .[751 «انبتك كلذ لجا نم# :ىلاعت هلوق ىف كلذو رفعج ىبأل اهلبق ةنكاسلا

 هذه أرق (الّصف) نم ءافلاب هيلإ راشملا وهو ًافلخ نأ يأ (...ةيساقو) :هلوق

 ايلا فيفختو فلألاب ]١15[ «ةيساق# يأ ؛ةبعش اهؤرقي امك عبرألا تاملكلا .

 ماللا ناكسإب [5] «مكحيلإ»و ءءاتلا حتفب #توغاطلا#و ؛ءابلا حتفب [10] «دبعو#و

 . كلذ لك يف نارخآلا هقفاوو «ميملاو

 حا 1

 الرح ِتالاَسَر ْعَفْرا لثمو نون +  اَرَج ْعَم بّصَتلاَبو ملعا حورُجلا َعْفَرو ١

 ا ف

 الملا عَقْرا ْمْوَيو دف ًاخويش بوُيُج ١ ْعَم نويُع بويع ْمُمْضا َنيلّوألا عم 7

 ةملك أرقي رفعج وبأ وهو (ملعا) نم فلآلاب هيلإ راشملا نأ مظانلا ربخأ

 بصنلابو) هلوق نم كلذ ملع امك بصنلاب هؤرقي بوقعيو «عفرلاب [:5] 4حورجلاو#
 .(..عم

 «بصنلاب *حورجلاو# أرقي (الوح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا بوقعي نأ ربخأ مث

 ءازجفإ# ةميركلا ةيآلا حبصتف عفرلاب ©لثم# ةملكو نيونتلاب *ءازجفإ# ةملك أرقيو

۹۲ 



 تغلب امف :ىلاعت هلوق يف عمجلاب 4تالاسر# ةملك أرقيو 940[0] «لتق ام ٌلثم

 نم# :ىلاعت هلوق يف عمجلاب «نيلوألا# ةملك كلذك بوقعي أرقو 21171 (هتالاسر

 :يه ةعبرأ ظافلأ لئاوأ مضب رمأ مث ]٠١7[2 (نيلوألا مهيلع قحتسا نيذلا

 وهو (دف) نم ءافلاب هل زومرملل .«اخويشإل .(بويج» (نويع# .(بويغإل
 .نارخأآلا هقفاوو .فلخ

 أرق (الملا) نم فلألاب هل زومرملا وهو رفعج ابأ نأ يأ (الّملا عفرا ٌمويو) :هلوقو

 115[2] «مهقدص نيقداصلا عفني ٌموي اذه هللا لاقإ# : ىلاعت هلوق نم عفرلاب «ٌمويإ# ةملك

 .اوقفتاف لصألا نم نارخآلا هقفاوو

8 

 الَصأ ٌبِذكيو ُدِإرح ثبرتقاَعَم ١ ايبنألاو بط الأ دشا تختو انحَتف 6

 ذئموي هنع فرصي نم# :ىلاعت هلوق يف .4ْفَرَصُي# لعفلا ةءارقب مظانلا رمأ

 حتفب يأ «بوقعي وهو (ىوح) نم ءاحلاب هل زومرملل لعافلل ءانبلاب ]١5[ #همحر دقف

 ءايب *رشحي# لعفلا أرقي هنأ نّيب امك ء(مسف) :هلوق نم دارملا وهو ءءارلا رسكو ءايلا

 «[40] أبس ةروس يفو انه ]۲۲١[ #ًاعيمج مهرشحي مويو# :ىلاعت هلوق يف ةبيخلا

 .نونلاب هتءارق ىلع قفتم هنإف [۲۸] سنوي عضوم ًابس عم :هلوقب جرخو

 مل مث :ىلاعت هلوق نم *نكيإ# لعفلا أرق بوقعي نأ يأ (. . .نكي مل) :هلوق

 هلوق نم «نوكنو بذكن الوإ# نيلعفلا بصنب أرقو «ةبيغلا ءايب [۲۳] «مهتنتف نكي

 وه يأ الولاو :هلوقب دارملا وهو [17] ولأن نکو او تيا برکت او درن # : ىلاعت
 هيلي يذلا لعفلا

۹۳ 



 نيقباسلا نيلعفلا أرقي (ادف) نم ءافلا زومرم نأ يأ هلبق امل عبات وه (عفرا) :هلوق

 . ثينأتلا ءاتب #نكي# لعفلا أرقيو « عفرلاب

 نم ءاحلاب هيلإ راشملا وهو بوقعي نأ يأ (.. . بطاخ تحتو اولقعي) :هلوق

 دارملا وهو ؟[14] فارعألا يفو [۳۲] انه باطخلا ءاتب ©نولقعت# لعفلا أرق (الح)

 .[548] سيو [50] صصقلاو ]٠١5[ فسوي يفو «(تحت) هلوقب

 ةملك نم ءاتلا ديدشتب آرق ًاسيورو رفعج ابأ نأ يأ (. . .تحتو انحتف) :هلوق
 يتروس يف هديدشتب ارق بوقعيو رفعج ابأ نأو 195[2] فارعألا يفو [44] انه «انحّتف#

 :ىلاعت هلوق نم (بَّذَكُي) لعفلا ديدشتب ارقي رفعج وبأو ء[١1] رمقلاو [91] ءايبنألا
 .ةروسلا هذه يف .[] «4َكَتوُبَذكُي ال#

 . ف ج

 الّقتف يجلب ةنوهتساو ةتفوَت 2 ٌرئافو ةّنإَف ْعَمهَنِإ حت رخو -

 1 را ےس ي 2 و

 الصح َرَزآ ٌعفرلاو َىَرُي داَص تل ختو رح لكلا يف ٌفخلاو ىتأ ناثب ٠

 نم اهيعضوم يف «هنأإ# حتفب (زح) نم ءاحلاب هل زومرملا وهو بوقعي أرق يأ
 .[54] «هنأف ةلاهجب ًاءوس مكنم لمع نم هنأ# :ىلاعت هلوق

 أرقي فلخ وهو (زئاف) نم ءافلاب هيلإ راشملا نأ يأ (. .هتفوت زئافو) :لاق مث

 .امهيف ءاتلاب ]۷١[« ©هتوهتسا#و 21511 «هتفوت# نيلعفلا

 أرقي (ىتأ) نم فلألاب هيلإ راشملا وهو رفعج ابأ نأ يأ «(القثف ىجني) :هلوقو

 يف كلذو ميجلا ديدشتب رشع دحألا هعضاوم نم يناثلا عضوملا يف (يجني# لعفلا

 يقاب يف أرقي هنأ هلصأل قافولا نم ملعو ]٦٤[« «اهنم مكيجني هللا لق# :ىلاعت هلوق

 عضوم ادع ام «بوقعي هعضاوم عيمج يف لعفلا فيفختب أرقو .كلذك عضاوملا

 سيور امأ ‹ هففخب هنع ًاحور نإف (داص تحتو) :هلوقب دارملا وهو ؟[51] رمزلا

 . هلصأل ًاعابتا ديدشتلاب هؤرقيف

 ىدانم اهنأ ىلع عفرلاب «رزآ# ةملك بوقعي أرقو يأ (...عفرلاو) :هلوق
 . لصألا ىلع بصنلاب نارخآلاو

3: 



 2 م وو 0 5 و ت 8 ۾ يع و 25 ص

 الخ ىلخ اودع ممصاو ْتسَرَد أبط اخ ٌدعبو لَعَحَي نوثلا ِتاَجرَد اته >6

 lg عض ساو هم ف. و وو 00 و ه2 هميم
 الصف مرح مس ٌربحو دف اونم ويو اهنا رسک و حتفا ٌرقتشسم بطو (١

 [۸۳] #تاجردإ ةملك نيونتب بوقعي وهو (ىلح) نم ءاحلاب هل زومرملا أرق يأ

 ةروس ىف امع زارتحا وهو ءانه ةملكب هيلإ راشملا وهو طقف ةروسلا هذه يف يتلا

 ]۷٦[. فسوي

 نوفختو اهنودبت سيطارق هنولعجت# ًاضيأ أرق بوقعي نأ يأ (. . .لعجي) :هلوق

 تاحتف ثالثب ]٠١١[ تسرد ةملك أرقو «ةئالثلا لاعفألا يف باطخلاب [41] «ًاريثك

 نيعلا مضب رمأ مث «ءاتلا حتفو نيسلا ناكسإب نارخآلاو ءعاتلا ناكسإو تايلاوتم

 حتفب نْيرَخآلل لصألا نم ملعو «كلذك بوقعيل ]٠43 «اًوُدَعا# ةملك نم لادلاو

 .واولا فيفختو لادلا ناكسإو نيعلا

 أرق سيور وهو (بط) نم ءاطلاب هل زومرملا نأ يأ (. . ةقتسم بطو) :هلوق

 . لصألا نم اهرسكب نوقابلاو فاقلا عدفب [440 (ركتسم) ةملك

 :هلوق يف «نونمؤيإ# لعفلا يف ةبيغلاو (اهنأ نم ةزمهلا رسكب أرق افلخ نأ ربخأ مث
 ]1١9[. #نونمؤي ال تءاج اذإ اهنأ#

 ءانبلاب أرق (ربَح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي نأ يأ (. . .ٌمّس ربَحو) :هل

 ءافلا حتفب يأ ]١15[ «مكيلع ّمَرَح ام مكل لصف دقو# :ىلاعت هلوق يف لعافلل

 «نيلعفلا يف ذ رفعج وبأ هقفاوو .«َمرَح# نم ءارلاو ءاحلا حتفبو 4َلّصف# نم داصلاو

 . لصألا ىلع طقف ىناثلا ىف فلخو

 الجنا ةََمو ثنأ نكي نوكي دي مُهُرُشْحَن ُءايلاو تملك رخو - ١٠

 ف 2# لا صو اس 2 ف

 اقو ظفح نأو ٌثتفخو رف َنوكي ْرّكَذو هنع ًاعَم عْفَرب ١
1 

 و 58 .٠ 2 هنت # س كم هي و ثي- 7 ح

 الط ًانون ليَ بصناو ٌفعضلا اذك الح اًهلاثمأ عفّراو نونف ٌرَشَعو ١

٤٥ 



 «كبر ْتَمِلَك ثّمتو# أرق (زح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا بوقعي نأ مظانلا ربخأ
 وهو ًاحور نأ ربخأو ءهلصأ ىلع فلخ هقفاوو ءاهب قطن امك فلأ نود 31

 نونلاب نوقابلاو ةبيغلا ءايب [118] انه «مُهرشحَي# لعفلا أرق (دي) نم ءايلاب هل زومرملا

 . لصألا ىلع

 أرق (الجنا) نم فلألاب هل زومرملا رفعج ابأ نأ يأ (...نكي نوكي) :هلوق

 ىلع ديدشتلاو عفرلاب (ةتيم#و ثينأتلاب [155] *نكي#و ]٠٤١[ «نوكي# نيلعفلا

 فلاخف ؛امهيف ريكذتلاب فلخلو «#ةتيم# بصنو امهيف ريكذتلا بوقعيلو «لصألا
 . هيلع مظانلا هبن اذلو ««نوكي# لعفلا يف هلصأ

 هل زومرملل [١١1*#1*يطارص اذه نأو# :هلوق يف اهنيكستو نونلا فيفختب رمأ مث

 قافولا نم ملعو «لصألا ىلع هدنع ةحوتفم ةزمهلاو «بوقعي وهو (ظفح) نم ءاحلاب
 رمأ مث ءديدشتلاو رسكلاب اهؤرقي ًافلخو ديدشتلاو حتفلاب اهؤرقي رفعج ابأ نأ لصألل

 . فلخل فلأ نود ءارلا ديدشتب اهب قطن امك [۳۲ :مورلاو ]١594 «اوُقَرَف## ةملك ةءارقب

 نيونتب ]1١0[ «اهلاثمأ شع هلف# أرق بوقعي نأ يأ (. . .ْنوّنف ْبْشَعو) :هلوق

 .«اهناثمأ# عفرو «ةشع»
 ًءازج مهل# :هلوق (الط) ءاطب هيلإ راشملا سيور أرق يأ (فعضلا اذك) :هلوقو

 .©«ُفْعَّضلا# ةملك عفرو ًابوصنم «ءازج# نيونتب ء[۳۷] أبسب فعلا

 لافنألاو فارعألا ةروس

| 

 4 ع fo ce وو يذم ه > ھي دام << ر درو
 الخ مكغلبا عم ذدشا حتفت ىتأ هصلاخ بصن مح مس اوجرخت انش -۳

 ب 1

 الجب تلُخلا ريكاو ْمُمْا جرحي الو  ٍةَرْمَحك لا ةنعل نأ هل يشب 5

 لعافلل ءانبلاب طقف ةروسلا هذه يف ]۲١[ 4نوجرخت# لعفلا ةءارقب مظانلا رمأ
 فلألاب هل زومرملا رفعج ابأ نأ ربخأ مث «بوقعي وهو (ىمح) نم ءاحلاب هل زومرملل

 .اهيف نارخآلا هقفاوو بصنلاب [۳۲] *ةصلاخ# ةملك أرقي (ىتأ) نم
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 «مكغليأطو «[4014مَتْنُتظ لاعفألا أرقي بوقعي نأ يأ (. . .ُدُدْشا ُحَتْنُت) :هلوق
 حتف كلذ نم مزليو ديدشتلاب [" :دعرلاو ,ه4] «يشخُي ہیلو ء[۲۳ :فاقحألاو 08و ]

 ىلع نوقابلاو ,« يشفي نم نيغلاو «ىلب» نم ءابلاو حسمت هتل نم ءافلا

 . مهلوصأ

 بصنلاو ديدشتلاب [44] «ةنعل نأ أرقي رفعج ابأ نأ يأ (. . .ةنعل نأ) :هلوق

 .(ةزمحك) هلوقب دارملا وهو

 نادرو نبا وهو (الجُي) نم ءابلاب هل زومرملا نأ يأ 2. . .جرخي الو) :لاق مث

 يناثلا ههجو يف قفاوو ءهيهجو دحأ يف ءارلا رسكو ءايلا مضب .[08] جرحي ال» أرق

 . ةعامجلا

 ا

 َالَع لو دشا ْمَبْنَي ْعَم ولتقي نحت فا الأ ًادككت ُهْرْيَع ولإ ُضْفَحو 6

€ 
 3 ٌتائيِطَح رفت مهيلع زو دف ىم او خب ثلاَسرو هل

 5 ورث ر 7 هر ت

 صا اودحليو مح نبطاخ اولوقي شوک ١7

 ا ف

 «هريغ# ةملك نم ءارلا ضفخب رفعج وبأ وهو الأ نم فلألاب هل زومرملا أرق يأ

 نم فاكلا حتفب أرق امك «تعقو ثيح [59] #هريغ هلإ نم مكل امل :ىلاعت هلوق يف

 .[08] «ادكنإ ةملك

 «نولتقي# هل يف ريمضلا هيلإ دئاعلا وهو رفعج وبأ أرق يأ (. . .اولتقي) :هلوق

 حتفب ۲۲١[ :ءارعشلا] هع مهي و [1901 رعت يو ءءاتلا ديدشتو فاقلا حتفب [1]

 نيرخآلاك ةففخم ماللا دعب فلأب ]٠٠٠[ ىلع قيقح# أ أرقو «ءابلا رسكو ةددشم ءاتلا

 .اوقفتاف

 وبأ هقفاوو دارفإلاب ١551[ #يتلاسرب# أرق ًاسيور نأ يأ (. . .تلاسرو) :هلوق

 «مهُّيلخ» ةملك نم ءاحلا مضب فلخ وهو (دف) ءاف زومرم أرقو ءلصألا نم رفعج
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[YEA]ءاحلا حتفب (زح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي اهأرقو «رفعج وبأ اهيف هقفاوو  

 .اهب قطن امك ءايلا فيفختو ماللا ناكسإو

 ءات مضب [171] «مكتائيطخ مكل ْرَمْغَتال أرق بوقعي نأ يأ (.. .ْرَفْعُت) :هلوق

 مضو عمجلاب «مكئتائيطخ#و «هلعاف ّمسي مل امل ءانبلا ىلع ءافلا حتفو «رفخت»

 ' .هجولا اذهب أرقي نم ةلمج نم هنأل .#شروك# هلوقب هيلإ راشأ ام اذهو ءءاتلا

 «اولوقيإ# :بوقعي وهو (مُح) زومرم أرق يأ (.. .مح نبطاخ اولوقي) :هلوق

 .[197و ]١97 اهيعضوم ىف باطخلا ءاتب

 ةملك أرقي فلخ وهو (دف) نم ءافلا زومرم نأ يأ (...اودحليو) :هلوق

 ةروس ىلإ راشأو «ءاحلا رسكو ءايلا مضب [50] تلصف يفو انه [180] *نودحلي#

 :ةملك نم ءاطلا مضب رمأ مث ]٠١[« لحنلا عضوم جرخف (احك) :هلوقب تلصف

 ٭ شطب الو ١5[ :صصقلا] € شطب لو [150] € نشط # تعقو ثيح *« شطبي#

 «(الجسأ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج يبأل ؛ًاعمج وأ تناك ةدرفم ١١[ :ناخدلا]

١ 

  8لولا ٍبِصْنا يشب أرفاو هوم ات ذآ يفوزُمو ْمّلعا رسك عم انآ َرْصَقو
 ف ا ح ف ِط

 0 ت و 2 3

 ىلّبعاف ّبطاَخو ذأ بمحو رح یف نرهظأ ىح ىَرط بطاح ولَمْعَي الخ 8

 فذحب أرق (ملعا) فلأب هل زومرملا رفعج ابأ نأ يأ (. . .انأ رصقو) :هلوق

 نم نارخآلا هقفاوو ءةروسكم ةزمه اهدعب ءاج اذإ ًالصو [1848] «انأ## نم فلألا

 ش . لصألا

 بوقعي نأ يأ (...نحتفا يفدرمو) :لاقف لافنألا ةروس تاملكب أدب مث

 [168] «ٌنهوم# أرقو «لادلا حتفب [4] *نيفدرم# أرق (الح) نم ءاحلاب هل زومرملا

 نيغلا حتفو ءايلا مضب ]1١[ «مكيشغي# أ ارقو «نيونتلاو ءاهلا فيفختو واولا ناكسإب

 نيلعفلل نييلاوملا نيمسالا بصنا يأ (الولا بصنا) :هلوقو «ةروسكم نيشلا ديدشتو

 .#ساعنلا#و «ديك# :امهو نيقباسلا
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 وهو (ىرط) نم ءاطلاب هل زومرملل باطخلاب #نولمعي# لعفلا ةءارقب رمأ مث
 .["9] «ريصب نولمعت امب هللاو# :ىلاعت هلوق يف كلذو سيور

 ءاحلاو ءافلاب امهل زومرملا امهو بوقعيو ًافلخ نأ يأ (. . .نرهظا ًىح) :هلوق

 .ةروسكم ىلوألا نيءايب [15] (ييَح نم ىيحيوو# ارق (زح ىتف) نم

 نبسحي الو# أرقي (دأ) نم فلآلاب زومرملا رفعج ابأ نأ يآ (. .بسحيو) :هلوق
 ءاتب اهؤرقي (التعاف) نم ءافلاب هل زومرملا فلخو «ةبيغلا ءايب [24] «اوقبس اورفك نيذلا

 . باطخلا

 ط

 ملا كّرحَف ًافعضو ْبط ذدشا اوُبِهْرُت ىفو ٠

 ١

 2 0 و °
 الا اعم ىَراَسسا نون الب زها دد

 َح ف |

 الّصَحُم ًاديمح ىرشألا أرقاو أنف  ْنَحَتْنا يذ ةيآلو ذإ ثّنأَف نوي ١

 نم ءاطلاب هل زومرملا سيورل [10] نويهرت# ةملك نم ءاهلا ديدشتب مظانلا رمأ

 . ءارلا حتف ديدشتلا نم مزليو «(بط)

 نيعلا كيرحتو لصألا وه امك داضلا حتفب [5] «ًافعض# ةملك ةءارقب رمأو

 امك نيعضوملا يف ]Y*و [Y> #ىراسأ# ةءارقبو «نيونت الب ًازومهم فلألا امو حتفلاب

 وهو (الأ) نم فلآلاب هل زومرملل كلذ لك «نيسلا دعب فلأو ةزمهلا مضب ءاهب قطن

 . رفعج وبأ

 نأ# أرق (ذإ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج ابأ نأ يأ (. . .ثنأف نوكي) :هلوق

 «مهتيالو# أرق (ىتف) نم ءافلاب هل زومرملا ًافلخ نأ يأ (. . .يذ ةيالو ): هلوق

 يف نمل# ًاديمح نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي أرقو «واولا حتفب ةصاخ انه [77]

 .هلصأل ًافالخ ءاهب قطن امك دارفإلاب [70] «ىرسألا نم مكيديأ
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 مالسلا امهيلع دوهو سنويو ةبوتلا روس

 ا

3 30 
 ےس
 هك ى كس ° تميم 1 9 سخي 0

 الآ رشع يعو رح نوف برع نب فالخلا ةاقس اهعم هرمع لقو 7

 0 حو 0 و 8 سا ىو عي <

 الخدم حتفلا مم نكشا ٌتفخو ٌمضب طح لضي انثا ٍدّدْماو اعيِمَج نكسف -۳

 ف َح 8 0

 ًالف ٍةَمْحَر يف ٌعفرلاو زُح لكلا رم دي ميم مضض ًايناث ْبصناَف ةملكو 14

 يةاقسإل اهب قطن امك ]١9[ «ةرامعو جاحلا ةياقس# ةءارقب مظانلا رمأ

 نيولتب رمأ مث « هلع فالخب نادرو نبا وهو (نب) نم ءابلاب هل زومرملل #2 ةرّمع#و

 . (زح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعيل 3 و

 نكسي (الأ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج ابأ نأ يأ (.. .رشع نيعو) :

 4 رشع دحأ#و ["1] # رشع انشا : : يف كلذو تعقو ثيح (رشغ) ةملك نم سل

 نم ًاعنم اهلبق ينثا# فلأ دمب رمأ مث ء[١۳ :رثدملا] «رشع ةعست#و ٤[ :فسوي]

 . نينكاسلا ءاقتلا

 مضب أرق (طُح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي نأ يأ (. . . طح ٌلْضَي) :هلوق
 حتفب [ov] 4 ٌداخْدَم ةملك ةءارقب رمأ مت [TY]» 4لضبل ةملك نم داضلا رسکو ءايلا

 .(طخ) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعيل ءاخلا حتفو لادلا ناكسإو ميملا

 أرقي (زح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي نأ يأ (. . .صناف ةملكو) :هل

 رمأو «عيمجلا ىدل اهبصن ىلع قفتملا ىلوألاك بصنلاب [:0] «ايلعلا يه هللا ةّمِلكو#

 ال# ء[۷4] «نوزمليإ# .[108] «كزمليإ# تعقو ثيح «زملي# ميم مضب كلذك
 .ًاضيأ بوقعيل ««# لكلا# هلوق ىلعم وهو ١ : تارجحلا] «اوزملت

 عفرلاب اونمآ ن نيذلل ةمحرو# أرقي (الف) نم ءافلاب هل زومرملا ًافلخ نأ نيب مث

 .(ُنُذَأ) ىلع افطع

 و
e0 .2 2 ب 04 - يج سو < 2و -  

 الولاو َسشساَو رح عراف راصنالاو احتفاف ٍءوّسلاو ٌفنخلا نورذعملا يفو 6
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 وف

 ىلإ لق ٌففِخلا نأ آلإ ْرُ ٌمّضلابو م ذا مط خلا لتا بنا مق 5

 | ف ف َح

 الحنا اودی هنإ حتفا اَن تنا 2 بزي دف ِبّيَعلابو رح ًاباطخ نوري -۷

 7 (زح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي نأ يأ (.. .نورذعملا يفو) :هلوق

 ةملك نم نيسلا حتفبو «لاذلا فيفختو نيعلا نوكسب [40] *نورذعملا# ةملك

 ىلع ًافطع ٠[ :] «راصنألا» ةملك عفربو «تدرو امنيأ ١[ :حتفلاو .48] «ءوسلا#

 .«نوقباسلاوإ» ةملك

 أرقي (لتا) نم فلألاب هل زومرملا رفعج ابأ نأ يأ (.. .الولاو َنّسأَو) :هلوق

 .هب ًالوعفم © هّئاينبإ# بصنو ةيمستلا ىلع تاحتف ثالثب ٠[ 11 4سا

 «عّطَقَتال نم ءاتلا حتفب آرق بوقعيو رفعج ابأ نأ يأ (.. طفت ْحَتفا) :هلوق

 نأ ىلإ أ أرق (زح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي نأ نيب مث فل اهمضو ]١٠١[(«2

 ءاتب «نورت الوأ# كلذك بوقعي أرقو هرج فرح تراصف الإ فيفختب (حطقت
 .ةبيغلا ءايب (دف) نم ءافلاب هل زومرملا فلخ اهأرقو «باطخلا

 ةملك أرق فلخ وهو «اشق) نم ءافلاب هل زومرملا نأ يأ 0 ا غ :هلوق

 نم لوألا عضوملا وهو اا م فلألاب هل ررمرملا رج رفعج + یال (4) «قلخلا 1 اد

 . سنوي ةروس

 الخ یلح نكسا ًاعطق ذأ مكوشنيو دي اوُرُكْمَي مح ماشلاك ىَضَقل لو -۸

 .رماع نباک هب ًالوعفم #مهلجأ# بصنو

 ءايلاب ]۲٢[ )يذلا وه نوركمي ام (دي) نم ءايلاب هل زومرملا وهو حور أرقو

 .هب قطن امك

 [YY] # مكر شنی يذلا وه# رفعج وبأ وهو (دأ) نم فلألاب هل زومرملا أرقو

 .نيشلاو نونلاب



 نوقابلاو ءءاطلا ناكسإب [۲۷] «ًاعطق# الح نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي أرقو

 .ةعطق عمج هنأ ىلع ءاطلا حتفب

 أ ُّط ط ح

 الط اوُعَمْجَي الط بطاح اوُحَرْقَبلَثَِو 2 ىَوَح اهر ذإ ءاهلا نوکُس يّدهَي 49

 ط ح 1

 ًالأشاىوطْمَتفااوُعَمْجاَفلضووَرَبكأك  مکءاک رشم وح مقرا رضا اذإ 3

 حار : ۱ |
 حتفاو الح ربحا مأ ُرْحْسلَأأ ١

 نم ءاهلا نوكسب أرق (ذإ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج ابأ نأ مظانلا ربخأ

 . ءاهلا رسكب (ىوح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي أرقو ]٠١[« 4يدهي#

 أرق سيور وهو (الط) نم ءاطلاب هل زومرملا نأ يأ (. . .اوحرفيلفو) :هلوقو

 امم ريخإ# رفعج وبأو سيور أرقو «ةبيغلاب نوقابلاو باطخلاب ]٥۸4[ «اوحرفتلف#

 . باطخلا ءاتب [58] *َنوُعمْجَت

 ج ف

 المح َءىِداَب َلاَدْبِإ مكل يتإ ق اف لا

 الوإ» أرق (ّقُح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي نأ يأ (. . . عفرا رغصأ) : هلوق

 مكرمأ اوُعَمْجاَفظ ًاضيأ أرقو ءامهيف ءارلا عفرب [111 «ثبكأ الو كلذ نم ُرْعصُ

 . ةزمهلا عفرب ]۷١[ *مكؤاكرشو
 سيور وهو (ىوُط) نم ءاطلاب هل زومرملا نأ يأ (. . .اوعمجاف لصو) :هلوق

 ّْ .ميملا حتفو لصو ةزمهب ]۷١[ «*مكرمأ اوعَمجافو# أرق

 ]۸١[ «ُرحّسلاء هب متئج ام# أرق رفعج ابأ نأ يأ (...رحسلأأ الأسا) :هلوق

 قفاوو «رابخإلا ىلع ةدحاو ةزمهب اهأرق بوقعيو ءلصولا ةزمه لبق ماهفتسا ةزمهب
 . هتءارق يف بوقعي فلخ

 حتفب [20] #ريذن مكل ينأ# آرق فلخو رفعج ابأ نأ يأ (. . . لتا حتفاو) : هلوق

 ةروس عضاوم نم لوألا عضوملا وهو ءاوقفتاف لصألا ىلع بوقعي امهقفاوو «ةزمهلا

 .فلظلا تاوذ دَر : الط بهذ : الط ٌمَمَح : ىَّوَح 2230
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 [Y1] يأرلا يداب# أرق (المح) نم ءاحلاب هل زومرملا وهو بوقعي نأ ربخأ مث دوه

 . ءاي ةزمهلا لادبإب

 ص 25

 وح بف

 0 م 3 .٠ 2 ا - 5 0 هس

 القناف ملس امح كّرتاو دف دومث اونونو يئاسكلاك ربح ريغ لمع ١ ؟

 ا ج ف
o. 72 هٌ  of Fo e 29 8 س .٠ 

 الَقَثُم لنا الك نإ كتأَرْما ظف اح ٌبْضَنو زف ْنَمفرا بوقعيو ٌمالَس -۳

 ا 7 فا[ ج ا

 الآ ًافلُز قف لكلا ٌفخو دج فل خرو ايو ىتأ قراطلا َّعَم اّملو "5 40 كاش يالا هو ب 2 6 سس ا ه1 م معاه

 ات للملا عم بطاخ ولَمْمَي امو انج ةَ نرسکاو ْفقَحَو مصب ٥-

 ]٤١[ «حلاص ريغ َلِمَع هنإإ# أرق (ربح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا بوقعي نأ يأ

 ءافلاب هل زومرملل فلألاب اهيلع فقولاو ًالصو «دومث# نيونتب رمأو «يئاسكلا ةءارقك

 :٠۸ توبکنملاو 258:ناقرفلاو ٦۸1 ةبوصنملا «ًادومث# يف كلذو «فلخ وهو (ادف) نم

 .(امح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعيل نيونتلا كرتب رمأو ءاهاوس نود [١5:مجنلاو

 يفو [14] انه ةعوفرملا «مالس# أرق ًافلخ نأ يأ (. . .الفناف ٌملس) :هلوق
 ةملك عفرب فلخ أرقو «ماللا دعب فلأو نيسلا حتفب اهب قطن امك ء[75] تايراذلا

 هل زومرملا بوقعي أرقو ]۷١[« «ٌبوقعي قاحسإ ءارو نمو# هلوق يف #ٌبوقعي#
 ]۸١[. «*كتأرما الإ# :هلوق نم 4كتأرما# ةملك بصنب (ظفاح) نم ءاحلاب

 ديدشتب أرق (لتا) نم فلألاب هل زومرملا رفعج ابأ نأ يأ (. ..ًالك نإ) :هلوق

 يفو انه #امل## نم ميملا ديدشتب أرقو ء[١١] «امل الك َنِإو# :هلوق نم نونلا

 سي يتروس يف اهديدشتي أرقو .(ىتآ) نم فلألاب هل زومرملا [5] قراطلا ةروس

 لك فيفختب رمأو .«(دج) نم ميجلاب هل زومرملا زامج نبا [0] فرخزلاو "13
 .فلخ وهو (قف) نم ءافلاب هل زومرملل ةروكذملا عضاوملا

 ماللا مضب أرق (الأ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج ابأ نأ يأ (. . .الأ ًاَفَلُر) : هلوق

 ]1١[« 4ةيقبإل ةملك نم ءابلا رسكو ءايلا فيفختب رمأو :[114] يان ةملك نم

 .زامج نبال



 امعإ أرق (الَّمح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا بوقعي نأ يأ (. .اولمعي امو) :هلوق

 .اوقفتاف نارخآلا هقفاوو امهيف باطخلاب [38] لمنلا يفو [١؟7] انه *نولمعي

 يبا س

 لَم نَحّسلا حتفاو فذحب اشاحو اي دعو عترنو دأ ختفا ِتبَأ ايو ١3١5

 3 ج | ج
 جريس هاسروو 8 ياس 8 مي 2 عم يل 29 و

 الح نَممضا دص رافكلا عم ىقسيو دماح ىحن فخلا لتا اویذک یمح -۷

 (دأ) نم فلألاب هل زومرملل ١٠٠1و 4] «تبأ# ةملك نم ءاتلا حتفب مظانلا رمأ

 . لصألا ىلع رسكلاب نارخآلاو ءرفعج وبأ وهو

 عتري# :هلوق أرقي بوقعي وهو (ىمح) نم ءاحلاب هل زومرملا نأ نيب مث
 نم نيسلا حتفيو [21و ]5١ «اشاحإ# ةملك فلأ فذحيو «ةبيغلا ءايب ١31[ *بعليو

 دارملا وهو [**] «ّىلإ بحأ ّنَِجَّسلا بر لاق# :ىلاعت هلوق ىف #نجسلا# ةملك

 . مهلوصأ ىلع تاملكلا هذه يف نوقابلاو «(الوأ) هلوقب

 ]٠٠١[ «اوبذك# ةملك أرقي (لتا) نم فلألاب هل زومرملا رفعج ابأ نأ نيب مث
 (دماح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي نأو «لصألا نم فلخ هقفاوو لاذلا فيفختب

 ءاهب قطن امك ءايلا حتفو ميجلا ديدشتو ةدحاو نونب ]٠١١[ 4َيِجْن# ةملك أرقي

 ةروس نم ريخألا عضوملا وه اذهو «لصألا ىلع ميجلا فيفختو نينونب نارخآلاو

 . فسوبي

 اهيف فالخلا عقو «ةثالث اهيف فالخلا عضاوم نأ نيبف دعرلا ةروس عضاومب أدب مث

 ءلصألا نم ثينأتلا ءاتب نارخآلاو ءاهب قطن امك ريكذتلاب ]٤[ *ىقسُيإل أرقف بوقعيل
 هلوق يف مضلاب «دصو# ةملك أرقو اهب قطن امك عمجلاب ]4١[ «رافكلاإ# ةملك أرقو
 نم فلخ نيتملكلا نيتاه يف هقفاوو [۳۷1 رفاغ يفو انه [*] #ليبسلا نع دصو#

 . لصألا
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 ءارسإلا ةروس ىلإ مالسلا هيلع ميهاربإ ةروس نم

 ط

 الصوُم ختا ضفحاو بص انآ ن ريكا اذك َءاَدِتْبا هللأ عفر بطو-۸

 يف ةلالجلا ظفل أرق سيور وهو (بط) نم ءاطلاب هل زومرملا نأ مظانلا ربخأ

 رسكب أرقو هب أدتبا اذإ عفرلاب ميهاربإ ةروس لوأ يف [؟] هل يذلا هللا :ىلاعت هلوق

 اذإو ؛ءاذتبالا لاح يف ]۲١[ سبع ةروس يف #ابص ءاملا انببص انإإل :هلوق يف ةزمهلا

 ىلع نوقابلاو «(اَنأ) ةملك نم ةزمهلا حتفو ةلالجلا ظفل نم ءاهلا رسك لصو

 . مهلوصأ

 3 2 0 ي 7 ر و 0 و

 الح اذك يلع ختفا ٌّيَخِرْصُم زفو دي اهُرْيَغ رح نامقل ْنَمُمضا لضَي

 « هللا ليبس نع َلِضْيلل :ىلاعت هلوق يف * لضي# ةملك نم ءايلا مضب مظانلا رمأ

 ىرخألا عضاوملا يفو «(زُح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعيل ء[٦] نامقل ةروس يف
 وهو (دي) نم ءايلاب هل زومرملل [] ةروسلا هذه يف يذلا عضوملا اهنمو نامقل ريغ

 .لصألا ىلع حتفلاب نامقل ريغ يف سيورلو « حور

 ءايلا حتفب [۲۲] «َيِخرْصُمبأل ةملك أرقي ًافلخ نأ يأ (. . .َيِحِرْصُم زفو) :هلوق
 .ميهاربإ ةروس نم ريخألا عضوملا وه اذهو ؛«لصألا نم نارخآلا هقفاوو

 هل زومرملا نأ يأ (الح اذك ٌئلع) :لاقف رجحلا ةروس عضاوم يف عرش مث

 عفرو ماللا رسكب ]٤١[ «ميقتسم يلع طارص اذه أرق بوقعي وهو (الَح) نم ءاحلاب

 . مهلوصأ ىلع نوقابلاو ءاهب قطن امك ةنونم ةددشم ءايلا

 5 ا ف

 ىَلَبْجُي دعب امو لري ًابأ ْمَتْفاَف ن 202 ورٌّشبتو زف ٍنوُحلا هِسُك طئقيو ٠- هود ~e ©, هو 0 o ر ° - ع 7 م مير

 العلا ٍدُدشا نوطرفُم ظفح َنوُعْدَي ل ا نون نواس ختفا قش رذقلا امك 0١ 2 ل بح 14 و 0 17 رس 3 و 4 00 ?o7 2 لاما 0

 [©+ :مورلا] (نوطنقي# [55] «طنقيإل ةملك أرق (زف) نم ءافلاب هل زومرملا نأ يأ

 رمأو ‹لصألا نم بوقعي هقفاوو نونلا رسكب تدرو ثيح oY] :رمزلا] «اوطنقت الذ
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 مت انهو ءرفعج ابأ وهو (اَبأ) نم كفلألاب هل زومرملل نورشبت ةملك نم نونلا حتفب
 .رجحلا ةروس عضاوم نع ثيدحلا

 نأ يأ «(ىلتجُي دعب امو لزني) :لاقف لحنلا ةروس عضاوم نع ثيدحلا أدب مث

 يف أرقت امك [۲] (ةكئالملا َلّرَنَت ام# أرق حور وهو (ىلتجُي) نم ءايلاب هل زومرملا
 . ةكئالملا عفرو يازلاو ءاتلا حتفب عيمجلا دنع اهتءارق ىلع قفتملا [4] ردقلا ةروس

 رفعج وبأ وهو (لتا) نم فلألاب هل زومرملا نأ يأ ( ا

 .[۲۷] «َنوقاشت# ةملك نم نونلا حتفو «[۷] * سفنألا ّقشبإ# نم نيشلا حتفب

 ءايب ۲١1[ (نوعدي نيذلاو# بوقعي وهو (ظفح) نم ءاحلاب هل زومرملا أرقو

 [11] «نوطّرفم# ةملك رفعج وبأ وهو (العلا) نم فلألاب هل زومرملا أرقو «ةبيغلا
 . لصألا بسح ىلع فيفختلاب نارخآلاو «ءارلا ديدشتب.

 ُْط ا
 4 0 و ع

 ا او ب كاذك بط ْبطاخف َنوُدَح جيو ًاذإ ثنأو محن ختفا مكيقشنو 5

. | ۱ 

 الجنا م رخت 5 بطاح اوديو 8 9 يرحل ةدشا ُهْنَع لرو 7

 9 ! 04 - 2 ّح هَ 0 3 0 ّح
 الصوأ هاَقلُي اينومآ دم زحو طخ مضو ختذا الأ حتفا ٌمصوايلا ىّوَح 4

 هل زومرملل ۲١[ :نونمؤملاو 551 (مكيقست# ةملك نم نونلا حتفب مظانلا رمأ

 هل زومرملا فلخل ةحوتفملا ثينأتلا ءاتب اهتءارقبو «بوقعي وهو (مُح) نم ءاحلاب

 . (اذإ) نم فلألاب

 وهو (بط) نم ءاطلاب هل زومرملا نأ يأ (. . .بطاخف نودحجيو) :هلوق

 نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعيو «باطخلا ءاتب [۷۱] #نودحجت# لعفلا أرق سيور

 هلوق يف فلخ هقفاوو «باطخلا ءاتب [۷۹و 48] اهيعضوم يف #اًوَرَت# ةملك أرق (الَح)

 ةملك أرقي بوقعي نأ نيب مث «لصألا نم [۷۹] «ريطلا ىلإ اوري ملوأ# :ىلاعت

 4 نيزجنلو# ةملك أرق (ذأ) ب هل زومرملا رفعج ابأ نأو «يازلا ديدشتب ]٠١١[ «لزني#

 . لحنلا ةروس يف عضوم رخآ وهو نارخآلا هيف هقفاوو «ءايلا نم ًالدب نوئلاب 3

0» 



 نأ يأ (الح بطاخ اوذختيو) :لاقف ءارسإلا ةروس عضاوم نايب يف عرش مث

 ش .نيرخآلا عم قفتاف باطخلاب [۲] #اوذختت الأ# أرقي بوقعي

 موي هل َجَرْخُيو# نآرقي بوقعيو رفعج ابأ نأ يأ (.. , الخنا جرْخُم) :هلوق

 نأو ءءارلا حتفو ءايلا مضب أرقي رفعج ابأ نأ نيب مث ءةبيغلا ١ ءايب 151 اہک ةمايقلا

 ]1١[« «انرمآ# عقلا دعب رقي وشل نم احلا ل ربا بوقعي نأ ريخأ مل

 . فلأ نود ةزمهب نارخآلاو

 ]٠١[ (هاَقلُي) ةملك أرقي (الصوأ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج ابأ نأ ربخأ مث

 نارخآلاو ءرماع نبا ةءارق كلذ يف ًاقفاوم ماللا حتفو ءايلا مضو فاقلا ديدشتب

 .ماللا ناكسإو فيفختلاب

 رر ر و ر 3 م م رر لو ي رو ا
 المح لسّرنو ايلا ديعن فسخنو ىتااطخ لقو افح نحتفا فأآو-6١

 ط | و اي

 ُدَسواَمَط لنا ِثَنَأ وي قرفُتو 5

 ٥تا عمجلاب حيرلاو نب ٌفلُجلا دد

 َح ر
 المح ٌفِخلا اتل رحت عم َكَقالخ  ًاعم ذآ َءاَن ايبنألاو ًأَبَس َداَضك -۷

 هل زومرملل [17 :فاقحألا ,317 :ءايبنألا .۲۳] (َّفأ) ةملك نم ءافلا حتفب مظانلا رمأ

 فلخل لصألا نم ملعو «نيونتلا مدع كلذ يضتقيو «بوقعي وهو (ًاقح) نم ءاحلاب

 .نيونتلاو رسكلاب رفعج يبألو نيونت ريغ نم رسكلاب هتءارق

 قطن امك نيتحتفب [1] «أطَخ :(ىتأ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرقو

 (الّمح) نم ءاحلاب هل زومرملا نأ ربخأ مث «ءاطلا نوكسو ءاخلا رسكب نارخآلاو ءاهب

 ةبيغلا ءايب «[54و ۸1 (لسرن# 2« مكديعنإ# 4#«2فسخن# :لاعفألا أرق بوقعي وهو

 :ىّمط < «ميلاو قرغلا نيب , فيطل عمج مكقرغنل ًانراقم انه ظفللا اذهل مظانلا مادختساو رحب :مي (0)

 .لص : : نب «ىمط تاذ ةوالت لتا يآ «فوذحم ردصمل ةفص « عافترا
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 ؛ةبيغلا ءايب طقف «مكقرغي# لعفلا أرقي (ٌجي) نم ءايلاب هل زومرملا وهو هنع حورو

 *«مكقرختف# «سيورو رفعج وبأ امهو (امط لتا) نم ءاطلاو ةزمهلاب امهل زومرملا أرقو
 نم ءابلاب هل زومرملا نادرو نبا هنع فلخب هءار هدشو «حيرلا ىلع هدوعل ثينأتلا ءاتب

 ش . قيرغتلا نم هنأ ىلع «(نب)

 رفعج وبأ وهو (الّصأ) نم فلألاب هل زومرملا نأ يأ (. .عمجلاب حيرلاو) : هلوق
 ([41] ءايبنألاو «[15] أبسو ]۳١[« ص روس يفو [79] انه عمجلاب «حيرلا# ةظفل أرق

 ةروس يفو [4] انه اهب قطن امك «ءآنإ# كلذك رفعج وبأ أرقو ءديحوتلاب نارخآلاو
 :(الّمْ) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي أرقو «(ًاعم) هلوقب دارملا وهو [51] تلصف

 «انل َرُجْفَتل أرقو ءاهب قطن امك ؛فلأ اهدعب ماللا حتفو ءاخلا رسكب [0] «َكقالخإل

 جارخإل ديق (انل) ةملكو «ميجلا مضو ءافلا ناكسإو ءاتلا حتفب يأ فيفختلاب [403

 هديدشت ىلع قفتم هنإف [41] «راهنألا رجم :ىلاعت هلوق وهو «يناثلا عضوملا

 فهكلا ةروس

 Tg AME ot د ر ي ا 5 ع يلف 2 حا مرا ا اط
 الح ذا مث اي | احتف ىّوط يمضب هرمثک قروب رسکاو زخ ورتو -۸

 طا |
 ح هم و مهرس و 5 2 ےل

 اللخ ضفخلاب قحلا صفحك لابج لا رسن بط الأ ا تكل كدمو-۹

 ناكسإب اهب قطن امك [۱۷] ررر (زح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي أرق يأ

 ميملاو ءاثلا مضو «([] «مكقروب# ةملك نم ءارلا رسكب رمأ مث «ءءارلا ديدشتو يازلا

 هل زومرملا نأ ربخأو «(ىوط) نم ءاطلاب هل زومرملا سيورل 1411 (هرُمثب# ةملك نم
 ابأ نأو «ةملكلا هذه يف حتفلاب ارق حورو رفعج وبأ امهو (اي لتا) نم ءايلاو فلألاب

 (بط الأ) هلوقب امهل زومرملا سيورو رفعج ابأ نأ يأ (. . .انكل َكّدَمو) :هلوق

 .الصو فلألا تابثإب [۳۸] (انكل) ةملك آرق

 (اللخ) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي نأ يأ (. . . صفحك لابجلا ريسن) :هلوق

0۹A 



 صفح ةياور يه هذهو «َلابجلا# حتفو ةمظعلا نونب ]٤۷[ «لابجلا ْرّيَسُن مويو# أرق

 هلل ةيالولا كلانه# ًاضيأ بوقعي أرقو ءاوقفتاف نارخآلا هقفاوو ءاهيلإ راشأ ىتلا

 . لصألا بسحب نارخآلا هقفاوو «#ّقحلا# ةملك رسكب ]٤٤[ #ٌّقحلا

 ف ۱

 الّمكف لوقن اي ذآ البق ئيتم- مضو ةيماحو اندهشأ حتفا تنكو ١

 نيع##و 501[2] «مهاندهشأ# ةءارقو 01[«2] #تنك# ةملك نم ءاتلا حتفب رمأ

 نم فلألاب هل زومرملا رفعج يبآل كلذ لك نيتمضب [5ه] 4او ك4 # ةيماح

 ءايب [o۲] « لوقي مويو أ ارقي (الككف) نم ءاقلاب هل زومرملا ًافلخ نأ نيب مث ء(دأ)

 . لصألا نم نارخآلا هقفاوو « ةبيغلا

 ج 0

 الرح ِنْيَدَس مص صفحك ُءاَْرَج طخ فخ لب لك ومن ب بکر ١

 ف ف

 القاف ٌفّمَحُب اوُعاطشا امف هنعو خاف ٌَدّملاب نوُثآ انه اًدَسك ١

 نم ءاحلاب هل زومرملا نأو «لصألا نم فلخ هقفاوو ءاهب قطن امك فلأ نود ءايلا

 يفو [41] ةروسلا هذه يف نآرقلا يف تعقو ثيح لوني ةملك أرق بوقعي وهو طخ

 هقفاوو ءءابلا نوكس كلذ ىضتقيو لادلا فيفختب TY] : ملقلاو 0 : ميرحتلا] اهريغ

 نيسلا مضيو «نيونتلاب يأ صفحك [۸۸] «ءازج# ةملك ارقي بوقعي نأ ربخأ مث

 وبأ هقفاوو 19[2] سي يعضوم نود طقف انه [9:] «ًادس#و ]4۳1 © نب سَدّسلا # ةملك يف

 . كلذ ىف رفعج

 ينوتآ# أرق (رخاف) نم ءافلاب هل زومرملا ًافلخ نأ يأ (...دملاب نوتآ) :هلوق

 امف# أرقي ًافلخ نأ نيب مث ءاوقفتاف نارخآلا هقفاوو ةزمهلا دعب فلأب [41] «غرفأ

 ام امأ كاَمف# دعب ام وه هيف فلتخملا عضوملاو «نارخآلا هقفاوو ءات نود (اوعاطسا

 . ءاتلاب هتءارق ىلع قفتمف «امو# دعب



 رونلا ةروس ىلإ ميرم ةروس نم

 ف َح
 21 همك, .٠ نك 7 ۰ س u 3 9؟ 0 ر 9 2

 الأ ْبَهَأل يف ٌرمهلاو دف كتقلح بابو اتع ممصاو زح عفر ثري -۳

 ي
 حا . 7 دنر #

 اليخ ىل ةوكذف طقاَست لع ًاضف لا رسكا اھتحت نمو رف رشكب ًايشنو -

 التعا ركي بط دش ثروُن لحي نرس کا َّنأَو زُح ًابصنا لوق ىتف ُْدَّدَسو 8

 ًافلخ نأو .[1] «ُثريو ينثري# نيلعفلا عفرب أرق بوقعي نأ مظانلا ربخأ

 «ًايتع# هلوقب اهيلإ راشملا ةعبرألا لاعفألا لوأ مضب أرق (دف) نم ءافلاب هل زومرملا

 أرقو ٦۸1[« يانج و ]7١[ «ًايلصإلو [08] «ايكب##و [19و ۸] «آيتغ# يهو هبابو
 نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرقو «دارفإلا ىلع ملكتملا ءاتب ۹£[ + كتقلخإف

 ءايب بوقعي اهأرقو .فلخ هقفاوو ءملكتملا ةزمهب [15] كَل بَهَألط :(الأ)

 . ةبيغلا

 هقفاوو نونلا رسكب )۲۳١[ «اّيَْش # ةملك أرق ًافلخ نأ يأ (. . .ًايسنو) :هلوق

 رسكب [14] «اهتخت نم# أرق حور وهو (َلْعَي) نم ءايلاب هل زومرملا نأو ءنارخآلا

 .رجلا فرحب ةرورجم ةيناثلا ءاتلا رسكو رج فرح اهنأ ىلع ميملا

 ريكذتلا ءايب [؟0] «طَقاَسَي بوقعي وهو (الح) نم ءاحلاب هل زومرملا أرقو
 ` .اهب قطن امك نيسلا ديدشتو

 لصألا نم هل مِلُعَو ؛ديدشتلاب فلخ وهو (ىّتف) نم ءافلاب هل زومرملا أرقو

 .اقفتاف رفعج وبأ هقفاوو ءرسكلا

 ءماللا بصني [Té] 4 حْ لوق » (زح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي أرقو

 . لصألا ىلع عفرلاب نارخآلاو

 [5] ر َهَلأَنِإَو # نم ةزمهلا رسكب حور وهو (لحي) نم ءايلاب هل زومرملا أرقو
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 ةملك (التعا) نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرقو ءلصألا نم فيفختلاب
 .اوقفتاف لصألا نم نارخآلا هقفاوو «فاكلاو لاذلا ديدشتب [771 «ٌركي#

 ۱ ف

 و طح رسكلاو ذآ ختفا انآ نأ ث ذأ ٌداکی خفاف حوت الاد لَوْرُقَو 5

 ط | ف
 1 - 3 سا يمه ويق هوم 0 سا ىع 9 3 26 3

 الّوطو م ىّوس ْمُمضا ىتشأ ةفلختك  نَمْرُجاو َمتّضتل نکس دف ُتْوَُخا انآ 7

 ا ي 1 ََح 7 8.

 ىلتْجُي ليَ ثّنأ زحل ناذلَّمو 2 اوُعِمْجَأ عطقلابو زيكا مص َتَحْسَيَف -

 ثيح «ًادلو# ةملك أرق فلخ وهو (زف) نم ءافلاب هل زومرملا نآ مظانلا ربخأ

 ]1[ حون عضوم ىوس «ماللاو واولا حتفب 8١[ :فرخزلاو ۲٩و ٩او 88و الال] تعقو

 ش .ماللا ناكسإو واولا مضب هلصأ هيف قفاوف

 [ه] ىروشلا ىفو انه [1]40 «ُداَكَي# :(دآ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرقو

 .ميرم ةروس عضاوم نع مالكلا انه متو ؛نارخآلا هقفاوو «ثينأتلا ءاتب

 رفعج ابأ نأ يأ (. . .دآ ختفا انأ ينإ) :لاقف هط ةروس عضاوم نع مالكلاب أدبو

 «(طبخ) نم ءاحلاب هيلإ راشملا بوقعي اهرسكو ]۱١[ «كير انأ ينأ# ةزمه حتفب أرق

 . فلخ كلذ يف هقفاوو

 اهب قطن امك [۱۳] #كترتخا انأو# :(دف) نم ءافلاب هل زومرملا فلخ أرقو

 ٠ . لصألا نم نارخآلا هقفاوو

 نم نيعلا مرجو ماللا نوكسي (ىَئْسأ) نم فلألاب هل زومرملا رقعج وبأ أرقو

 .ةيهان ال نأ ىلع «[048] «ِهُمِلْخُت الل :ةملك يف مزجلابو ء[۳۹] (عنصتل#و :ةملك

 نيسلا مضب ]0۸[ # ىكوُس ًاناكم# :(مح) نم ءاحلاب هل زومرملا س وقعی أرقو

 . لصألا نم فلخ هقفاوو

 7 7 ةو ررر رس : 0 7 7
 .نزولل اهتّزمه تفذحو «ةعباتم :الَو طظفحا : طح ‹عڄجر :دأ ‹زوفلا نم رمأ لعف :زف )1(
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 ءايلا مضب [11] #ياَكَعي ركَتِحَسِبَف 8 (الرط) نم ءاطلاب هل زومرملا سيور أرقو
 . لصألا نم فلخ هقفاوو ءءاحلا رسكو

 رسكو عطقلا ةزمهب [14] لب :(زُحخ) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي أرقو
 . لصألا نم نارخآلا هقفاوو فلألاب [15] ندهن # أرقو ءميملا

 ىلع [17] ليم ةملك يف ثينأتلا ءاتب (ىلتجُي) نم ءايلاب هل زومرملا حور أرقو

 .لابحلاو ىصعلل لعفلا دانسإ

 ف

 ًانكشا ريكا يرإو ْعَنْرا فاخت ال ْرُثو 9

 ط

 آلَو اَّمْط دشا رسكاو لَمَح ْمُمْضا اذك

 [VY] 4 ص ال ال أرق فلخ وهو (زف) نم ءافلاب هل زومرملا نأ مظانلا ربخأ

 . لصألا نم نارخآلا هقفاوو , عفرلاب

 نيكستو ةزمهلا رسكب « ىِرْثأ لع  :(امط) نم ءاطلاب هل زومرملا سيور أرقو
 . لصألا نم رفعج وبأ هقفاوو ةددشم ميملا رسكو ءاحلا مضب [۸۷] ام # أرقو «ءاثلا

| 

 الّهَجُم ل ايب خشب ادب و ًاحتفاو ةملعا ِفْفَح نكس قرخنل -۰

 ءاحلا ناكسإب [۹۷] «ُمّتَقَرَحْنَل 8 :(هملعا) نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرق

 مضو نونلا حتفب (ادب) نم ءابلاب هل زومرملا هنع نادرو نبا ةياورو «ءارلا فيفحتو

 . لصألا ىلع ءارلا رسكو نونلا مضب زامج نباو ءءارلا

 ةمومضملا ةبيغلا ءايب ?E ]1٠١7[ لح نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي أرقو

۱ 

 الّجنا ال َكَّنِإو خقفاو ْمِهِبوُقعيل  ةيخوك بِصناو ّمَس ٍنونب ىضقيو-١

 لدب نوتلاب [] هيحو كيلإ يضمن نأ لبق نم# همساب حرصملا بوقعي أرق

 .هب لوعفم هنأ ىلع #هّيحَو# بصنبو «ءايلابو داضلا رسكبو ءايلا

01۲ 



 . لصألا نم نارخآلا هقفاوو ةزمهلا

 | ط ب 2

 الجو دأ انْنأ صحي نون ْبطو ادب مهتا + اهلا تف ةرْهَّرو "7

 ٍ ح 1 ف
 ًالُعلا عقرا َءامسلا يوطت ًالَهَج ائن آو اشف مارح رح ُرِدَقَن ءايلا عم 17

 نم ءاهلا حتفب أرق بوقعي وهو (ىلح) نم ءاحلاب هل زومرملا نأ مظانلا ربخأ
 ملوأ# نادرو نبا أرقو .لصألا ىلع نيكستلاب نارخآلاو ء[١۱۳] #ةرهز# ةملك

 ش . لصألا نم فلخ هقفاوو ءاهب قطن امك ريكذتلا ءايب [۱۳۳] «مهتأي

 بطو) :لاقف ءايبنألا ةروس نع ثيدحلا أدبو هط ةروس نع ثيدحلا مت انهو

 نم مكنصحنل# أرق سيور وهو (بط) نم ءاطلاب هل زومرملا نأ يأ (. .ْنصُْي نون

 ثينأتلا ءاتب (دأ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرقو «نونلاب [50] *مكسأب

 ةبيغلا ءايب [۸۷1 © هيلع َرَدَقُي نل نأ# :(زح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي أرقو

 نم ءافلاب هل زومرملا فلخ ًارقو «هلعاف مسي مل ام ىلع لادلا حتفو ةمومضملا

 .نارخآلا هقفاوو اهي قطن امك اهدعب فلأو ءارلاو ءاحلا حتفب [4٥] « مارحت :(اشف)

 ءاتب [1 # ءامسلا یوطت موي : (العلا) نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرقو

 «لعاف بئان اهنأ ىلع «ءامسلا# عفرو هلعاف مسي مل ام ىلع ةمومضم ثينأتلا

 . ةءامسلا يوطت# لصألا ىلع نارخآلاو

5 

 ي ّماللا اونكشأ اوضقيل عطقيل  ىتأ ْثَْأِبَر ًاعَم زما َّمُض ّبَر ابو 5

 :هلوق نم ءابلا مضب أرق (ىتأ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج ابأ نأ مظانلا ربخأ

 ةروس عضاوم رخآ الهو «لصألا ىلع رسكلاب نارخآلاو ء[كلاك] «مكخا تر لاقإل

 .ءايبنألا

1 
 ول
0 

1 



 نم فلألاب هيلإ راشملا نأ يأ (. . .تأبر أعم زمها) :لاقف جحلا ةروسب أدب مث

 [۳۹] تلصف يفو [5] انه نيعضوملا يف #ْثّبر## ةملك أرق رفعج وبأ وهو (ىتأ)

 .زمهلاب

 الخ ملاپ َنيِرِجاَعُمو امه بف لاتب ْتَّنَأو يِذ بصنا ولولو 6

 :يتملك يف ماللا ناكسإب الأ اَي) :هلوقب امهل زومرملا حورو رفعج وبأ أرق
 . لصألا نم فلخ امهقفاوو «[۲۹] «اوضقيل#و ٠۰ 4 عطتيا)

 ثينأتو ًاديدحت ةروسلا هذه يف يتلا [۲۳] #ٌولؤل# ةملك بصنب مظانلا رمأ مث

 دعب فلأب [۳۸و ه :ًابسو ,51] «نيزجاعم# ةءارقو ءاهيعضوم يف [۷] CY ةملك

 . بوقعي وهو (اللُح) نم ءاحلاب هل زومرملل كلذ لك ميجل لا ديدشت نود نيعلا

 1 ِظ 2 و هَ ح
 الك ذأ َتاَهْيَم لحي ٌمضب م تس نُنو ىمح انيس حتف ألا ن و٣

a 1 
 الب ىلُحَو لهآ ارثت نيوشت ورُجْهَت مضلاو ٌحتفلاو نَرِسكا اتللق -۷

 هلوق وهو ةبيغلاب (نوعدي) ةملك نم يناثلا عضوملا أرق بوقعي نأ مظانلا ربخأ

 اهريغ يفو ]٦۲[ انه عضاوملا يقابو «[7] هللا نود نم نوعدي نيذلا نإ : ىلاعت

 .جحلا ةروس عضاوم ىلع مالكلا رخآ اذهو «هلصأ ىلع [0 :نامقل]

 بوقعي نأ يأ (. . . انيس ُحْنَق) : لاقف نونمؤملا ةروس عضاوم ىلع ثيدحلا أدبو

 .[ .] ايمل ةملك نم نيسلا حتفب أرق

 . ءابلا مضو ءاتلا حتفب [#201 تت # ةملك (لحَي) نم ءايلاب هل زومرملا حور أرقو

 يف 4 َتاَيَم# > ةملك نم ءاتلا رسكب (دأ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرقو
 .[75] اهيعضوم

 مضو ءاتلا حتفب [171 © نورجهت رورجهت ]ل ةملك لهآ نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرقو

 «فلآلاب اهيلع فقيو ةيردصملا ىلع [44] © ارت ال ةملك نيونتب كلذك أرقو «ميجلا

 .(الپ ىلُحو) :هلوقب كلذ ىلع صن امك نيونت الب بوقعي اهأرقو

 رو ےہ
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 ف ف

 لولا عّتراو اعم نأ َْضَرَف ففَح ىَنَت ًاعَم لاقو ذِف حتنا ٌمُهَنِإو 4

2 

 هللا يف ضفخلا عبو ًاداَض َن ْنَحَتْفا بضع ُنيصنا دعب اَمُهْدُّدْا الخ - 58 ١

1 

1 
 الصوأ

 درر 100 والا رم مه : ىلاعت هلوق نم ةزمهلا حتفب مظانلا رمأ

 .نوتمؤملا عضاوم رخآ اذهو «نارخآلا هقفاوو :1115ر 1173 اهيعضوم يف فاقلا

 نأ يأ (. . .انضرف ففخو) :لاقف رونلا ةروس عضا وم نع ثيدحلاب عرش مث

 ًاضيأ أرقو ءءارلا فيفختب ]١[ #اهتضرفو # أرق (الح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي

 ٌبضغ نأ# .[۷] هلا ةنعل نأ يأ امهدعب ام عفرو نيعضوملا يف يف #نأ# فيفختب

 فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرقو .هيلإ فاضم هنأ ىلع ةلالجلا ظفل جبر »41 هللا

 داضلا حتفي وهو امهدعب نيمسالا بصنو نيعضوملا يف نأ ديدشتب الصوأ نم
 يف فلخ هقفاوو «هيلإ فاضم هنأ ىلع ةلالجلا ظفل رجيو #َبضَع# ةملك نم ءابلاو

 .هتءارق

| | 

 ٌبصنا ريغو طح مض ةَربكو ملعا لأتي الو ٠ 0 0 . ا ري ور ي مه عه, كنق تن

 0 1 يَ ب 1 0 ل 3 ف َح

 الريل قحو قف بطاح ٌبِيْحَيو ذأ ركي ْمُمصا ُبَهَدَي قوت دن ىمح ١١

 [۲۲] لأي الو :أرق (لتا) نم فلألاب هل زومرملا رفعج ابأ نأ مظانلا ربخأ
 .ماللا ديدشت عم ةزمهلا لبق ءاتلا ؛اهب قطن امك

 .[111 «ُةَرْيكأ# ةملك نم فاكلا مضب بوقعي أرقو

 حتفب ]۳١[ #ةبرإلا يلوأ َريغ# (دإ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرقو

 . ءارلا

 يرد ٌبكوك# (دف ىّمح) نم ءافلاو ءاحلاب امهل زومرملا فلخو بوقعي أرقو

 . ءايلاو ءارلا ديدشتو لادلا مصب ]°[
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 نم ءاهلا رسكو ءايلا مضب كلذك أرقو ءاهب قطن امك لادلا حتفو ةحوتفم فاقلا ديدشتو

 .«ُثهّذُي# ةملك

 [هال] «اورفك نيذلا نبسحت ال# :(قف) نم ءافلاب هل زومرملا فلخ أرقو

 . باطخلاب

 لادلا فيفختب ]٠١[ «مُهَتِدْيْيلَو# (ّقَح) نم ءاحلاب هيلإ راشملا بوقعي أرقو
 . لصألا وه امك نارخآلا اهددشو

 توبكنعلا ةروس ىلإ ناقرفلا ةروس نم

| 1 

 ّ 0 ص ص سو 3 5 و - م و 2

 الخ ٍةّيّرذ ٌعمج ققشت دشا الأ ٠ ذختن لهجو دإ رحل اي وشنو 7

 ٌمويو# ارق فلألاو ءاحلاب امهل زومرملا رفعج ابأو بوقعي نأ مظانلا ربخأ
 . ةبيغلا ءايب [۱۷] امو مهٌرشحي

 ءاخلا حتفو نونلا مضب [143 (ّدَحَتُت) (الأ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرقو

 ؟5] مشت مويو# : (الَح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي أرقو «لوهجملل ءانبلا ىلع

 رفعج وبأ هقفاوو «عمجلاب ]1 «نيعأ َةَرَق انتايرذو# أرقو «نيشلا ديدشتب ٤٤[ :ّقو

 . لصألا نم

 ٍ ج ف
 ًالصوأ ٌقلَخ الح كعابتأو َنيص نا ُهَفطَعو قيضي دف بطاخ ُدمأيو ١07

 ءاتب 1101 «انرمأت امل دجسنأ# فلخ وهو (دف) نم ءافلاب هل زومرملا أرق

 .ناقرفلا ةروس عضاوم رخآ اذهو «نارخآلا هقفاوو «باطخلا

 نم ءاحلاب هل زومرملا نأ يأ (. . .هفطعو ٌقيِضَي) :لاقف ءارعشلا ةروسب أدب مث

 أرقو «نيلعفلا بصتب [ ]1 4 يناس قل الو ىرْدَص ٌقِحََو أرق بوقعي وهو (الح)

 «نيلوألا ٌقلَخ# رفعج وبأ أرقو ءاهب قطن امك ء[١١۱] «نولذرألا َكعابتأو# ًاضيأ

 . بوقعي هقفاوو ماللا ناكسإو ءاخلا حتفب ]3
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 ج
 الأ لق باط ْذِإو اي ختفا ثكَم رح ب 2 اًهش أبس نّونو ْبصنا دعب دش لّرن ٤- 40 أ 0 هاير كب 0 م ع 9 0 0 00 0

 «َنيمألا حورلا هب لّرنإ# هلوق نم هدعب نيمسالا بصنو يازلا ذيدشتب مظانلا رمأ

 .ءارعشلا ةروس عضاوم رخآ اذهو «(زح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعيل [195]

 ةملك أرق بوقعي نأ يأ (. . .أبس نونو) :لاقف لمنلا ةروس نع ثيدحلاب أدب مث

 ةملك نونو «فرصنم مسا هنأ ىلع نيونتلاب ]٠١[ اهتروس يفو [۲۲] انه ايس ل

 «فاكلا حتفب [۲۲] «َتْكَمَف © حور أرقو «فلخ كلذ يف هقفاوو «[۷1 باش 3

 فيفختلاب [51١كىّني أوُدجسم الأ 9 (بط) نم ءاطلاو (لتا) نم فلألاب هل زومرملا أرقو

 .اهب قطن امك

 طاح ا
 ذي ب اطخ یرطو ًالَح حستفا َّنِإَو اّنِإو ٣ ًالولاو دامه الأ ُكّرْذأ اود کر

 رق ف ح ١ ف
 ىلعي َكِناَذَق ةف قَدَصْيَو الح ْنَرِيْكا مُمْضاو ذأ مص ْحَنْلاَرِدْصضُي ىتف -7

 سانلا نأإ# .[51] «مهانرمد انأ يف ةزمهلا حتفب أرق بوقعي نأ مظانلا ربخأ

 هل مولعمو «باطخلا ءاتب ]1۲[ 4 تورك ام اليق# سيور أرقو [A۲]» «اوناك

 « كَرْذَأ لَب## :(الأ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرقو ءلصألا نم لاذلا ديدشت

 ملع «كراذا لب فلخ أرقو «لصألا نم بوقعي هقفاوو ضام لعف اهنأ ىلع «[3]

 . هلصأل هتقفاوم نم كلذ

 :مورلاو ]۸١ ىم دب تأ امو © أرق ًافلخ نأ يأ (. . .ىّتَق الولاو داَم) :هلوق

 ةروس نع ثيدحلا مت انهو «ةفاضإلا ىلع يمعلا رسكو ءاهلا دعب فلأو ءابلاب [5*

 .لمنلا

 اأ نأ يأ ).. .مض حتفا ردصي) :لاقف صصقلا ةروس نع ثيدحلا أدب مث

 ءايلا مضب بوقعي اهأرقو «لادلا مضو ءايلا حتفب ]۲١[ € َرِدَصي # ةملك أرق رفعج
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 «هل ةيوقتو هصقنل اربجو «فقولا ةّينل الصو فقولا ءاه هيف تتيثأ «ءافولا نم رمأ لعف :هف )0

 هأا/



 :(دف) نم ءافلاب هل زومرملا فلخ أرقو ءلصألا نم فلخ هقفاوو «لادلا رسكو

 التعي نم ءايلاب هل زومرملا حور أرقو ءهب قطن امك مزجلاب ["4] «يِنفَدَصُي9

 .ديدشتلاب هلصأ سيور قفاوو «هب قطن امك نونلا فيفختب [1] 4ز ناَدَف #

 ي ح طا
 التجُي هدوم بصناو ظفاح أ شنو فسح مسو بط ثّنأف ىبْجُبو -۷

 ا تف

 القنا ُهَرْسَك لو نونا لوُقيو عمو 2 ةَحاَّصَن يف مكب بصناو ُةْنّوَلو -۸

 نم رفعج وبأ هقفاوو «سيورل ثينأتلا ءاتب 73 « ىبجتإ ةءارقب مظانلا رمأ
 ءاثبلا يأ ةيمستلا ىلع نيسلاو ءاخلا حتفب [47] کا د ٌفَسَحَل # ةءارقبو ءلصألا

 نارخآلاو «بوقعي وهو (ظفاح) نم ءاحلاب هل زومرملل هلالج لج هللا وهو لعافلل
 . صصقلا ةروس نع ثيدحلا مت انهو «نيسلا رسكو ءاخلا مضب امهيلصأ ىلع

 بوقعي نأ يأ (. . . ظفاح ةأشنو) :لاقف توبكنعلا ةروس نع ثيدحلاب عرش مث

 ناكسإب [11] ةعقاولا ةروس يفو [47] مجنلا ةروس يفو [70] انه أَفَلَا  ةملك أرقي

 بصنب [۲۰1 ندب ةدوَم # حور أرقو ءلصألا نم نارخآلا هقفاوو فلأ نود نيشلا

 نم ءافلاب هل زومرملا فلخ اهأرقو ءةفاضإلا ىلع مكنيب رجو نيونت نود ةدوم
 ال ةفاضإلاو نيونتلا نأل مكب ةملك بصنو نيونتلاو بصنلاب (ةحاصف)

 [50] «أرفوُذ لوقو 8 رفعج وبأ وهو (القنا) نم فلألاب هل زومرملا أرقو «ناعمتجي
 ًاضيأ رفعج وبأ أرق يأ (...الّقنا هرْسشك َلَو) :هلوق ءءايلا نم ًالدب نونلاب

 .بوقعي كلذ يف هقفاوو «أ اشک » ىلع افطع ماللا رسكب .[>>] 4امت ل

 ةدجسلاو نامقلو مورلا ةروس

 ١ ج ط
 ا وو ر 0 2 0 8 4 02

 القنا ًافشك يسعي نون ٌمُهَقيِذُي رح َّمُضو اوُبْرْتل بطاح ومجرب بطو -۹

 نم ءاطلاب هل زومرملل باطخلا ءاتب 1111 4 روح دکل مط ةءارقب مظانلا رمأ

 اهلوأ حتفب يأ ةيمستلاب اهؤرقي بوقعيو «فلخو رفعج وبأ هقفاوو « سيور وهو (بط)

 , لصآلا نم كلذ ملع ليهجتلا ىلع ميجلا حتفو ءاتلا مضب نارخآلاو «ميجلا رسكو
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 ناكسإو ةمومضم ءاتلاب [۳۹] «وبرتلا» (زح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي أرقو
 .رفعج وبأ هقفاوو ءباطخلا نع ثيدحلا رثإ اهركذ نم كلذ ملع «واولا

 ءاهب نوقابلاو «نونلاب [41] *مهقيذنل» :(يعي) نم ءايلاب هل زومرملا حور أرقو
 . ةبيغلا

 امك نيسلا ناكسإب ]٤۸[ «ًافسك# :(القنا) نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرقو

 . لصألا نم نارخآلا هحتفو «هب قطن

 ج حاأ ج ف
 هك -

 ر

 ءداضلا مضب [54] ةثالثلا اهعضاوم يف «ًافعضإ# فلخ وهو (زف) ءاف زومرم أرق

 .مورلا ةروس نع ثيدحلا انه متو ءاوقفتاف نارخآلا هقفاوو

 أرق ًافلخ نأ يأ (. . .زف ٌبصن ٌةمحر) :لاقف نامقل ةروس نع ثيدحلا أدبو

 . لصألا نم نارخآلا هقفاوو «ًةمحر بصنب ["] #ةمحرو ىده#

 نم هقفاوو «بصنلاب [1] «اهذختيوإ#» (زح) ءاحب هل زومرملا بوقعي أرقو
 .فلخ لصألا

 دعب فلأ ريغ نم نيعلا ديدشتب [18] «َكّدَح ريَ الو 8# بوقعيو رفعج وبأ أرقو

 .فلألا عم ديدشت نود هلصأ ىلع فلخ اهأرقو «داصلا

 هقفاوو نيعلا ناكسإو ةنونم ءاتلاب ]۲١[ «ةَمْعِن مكيلع غبْسأو# بوقعي أرقو

 . لصألا نم فلخ

 .نامقل ةروس نع ثيدحلا مت انهو .ةمعن عمج «هّمَعِنل رفعج يبألو

 ط . فق حاب !
 الو بط رسكلابو لصق امل ْعَم ثخ ذقو ىّمح يح ناكسإلا ُهَقلَخ ْدِإو ١

 أرق رفعج ابأ نأ يأ (. . .هقلخ ذإو) :لاقف ةدجسلا ةروس نع ثيدحلاب أدب

 فلخ وهو (لصف) اف زومرم اهأرقو ءءايلا ناكسإب [۱۷] «مهل يفخأ امإ» (ىّمح) اح
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 8 وع 1 ia f ع 5 5 5 .٠

 ماللا حتفب ]۲١[ * اوربَصاَمَل # فلخ ارقو ‹لصاألا نم رفعج وبأ هقفاوو ءءايلا متعب

 ٠ سيور وهو (بط) اط زومرم اهاأرقو ‹لصالا نم رفعج وبأ هقفاوو «ميملا ديدششتو

 . ميملا فيفختو ماللا رسكب

 رطافو أبسو بازحألا ةروس

 م ف 9 1
 (7 ىلط اولءاّسيو یف اَدَم یتا ُعَم فق َنونظلاو ىلُح بطاخ اولَمْعَي ًاعم -۲

 بازحألا ةروس نم اهيعضوم يف «نولمعي امي## : يف باطخلاي مظانلا رمأ

 فقو فلخ وهو (قف) اف زومرم نأ ربخأو ‹بوقعي وهو (ىلح) اح زومرمل 1و۲1

 ء[۷1٦ «اليبسلا# ء[355] «الوسرلا# ]٠١[. «انونظلا# :ثالثلا تاملكلا ىلع

 أرق سيور وهو الط اط رومرم نأو «لصولا ةلاح اهنم اهفذحي وهو «فلأآلاب

 نوقابلاو اهدعب فلأو نيسلا ديدشتب اهب قطن امك [۲۰] (مکئابنآ نع نولءاّسيإ#

 . مهلوصأ ىلع «نولأسي#

 ُّط و
 َح 1 - 9 رع ّح 91

 الخ اذكو اًمط غعفراو تف لق مل اعو ئّوَح تايب ْعَمْجَأ انتاداسو “١8

 2 ط
 4 و 03 هذآ f 04 سوس ےس 5 0 5 ع

 الؤط رسسکلاو نامضلا تيت احتاف زمهلا ىمح ةنأَسْنِمو ميلا 5

 ةروس يف تانيبو «[1۷] انه «انتاداس# :يتملك يف عمجلاب ةءارقلاب مظانلا رمأ

 هنأل ءاتلا رسك يضتقي عمجلاو ء(ىوح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعيل 1401 رطاف

 . بازحألا ةروس عضاوم ىلع مالكلا مت انهو «ملاس ثنؤم عمج
 اف زومرم نأ يأ (. . .ًانف لق ملاعو) :لاقف أبس ةروس نع ثيدحلا يف عرش مث

 ءاهب قطن امك ماللا فيفختو نيعلا دعب فلأب [۳] «ِيَعْلا ِرِلَع # أرق فلخ وهو (ًانف)

 أرقو «لصألا نم رفعج وبأ هقفاوو «ميملا عفرب اهأرق سيور وهو (امط) اط زومرم نأو

 [5] انه «باذعلل ةفص ميملا عفرب 24م ٍرَْي نمل بوقعي وهو (الخ) اح زومرم

 .قثعلا ةحفص يهو ةيلط عمج :ىلط «قوفت : قف ءةيلح عمج :ىلخ )١(

0 



 «نيسلا دعب ةحوتفم ةزمهب ]١4[ 4مَتَأَسنِم # بوقعي أرقو ]1١[« ةيثاجلا ةروس يفو
 ءءايلا رسكو ءابلاو ءاتلا مضب ]١1[ «َتنَيْبَت# :(الؤط) اطب هل زومرملا سيور أرقو
 . لصألا ىلع تايلاوتم تاحتف ثالثب نوقابلاو

 3 وع 3 ت و ر م

 الح نبِصْا دعب نونلاب ْنَرِيْكا يِزاجُت  ڻَريَكا نكشم قو متلو ْنِإ اذك 8
 س

 الك ىّمِح يّمَسُي عرف نِذأ عفرا حت فا ابر َدَعاَب لک يزجن كلذك 15 عم ه5 ع

 دمحم ةروس يف 4مُتيّْلَوُت نإ)# أرقي ًاسيور نأ يأ (. . .متيلوت نإ اذك) :هلوق

 . مهلوصأ ىلع تاحتف ثالثب نوقابلاو «ماللا رسكو واولاو ءاتلا مضب [؟13]

 «فلأ نود فاكلا رسكب ]٠١[ «مهنكسم# فلخ وهو (قف) اف زومرم أرقو
 ر رسم 42 رر 5 0087 3 4 .٠

 « روُمكْلا الإ رحت لهو # بوقعي أرقو مهلوصأ ىلع عمجلاب #مهنكاسم# نارخآلاو
 نم فلخ هقفاوو «هب ًالوعفم روفكلا بصنو يازلا رسكو نونلاب اهب قطن امك 73

 . لصألا

 [11 ( روف ڪک لک ىِرَج كلك ٠ أرق بوقعي نأ يأ (. . . يزجن كلذك) :هلوق

 .نارخآلا ةقفاوو «ةيلوعفملا ىلع لك بصنو يازلا رسكو نونلاب رطاف ةروس يف

 عاب انّير اولاقإ# بوقعي وهو ىمح اح زومرم أرق يأ (. . .انبر دعاب) :هلوق

 نيعلا رسكو (انير) ءاب حتفب نارخآلاو «لادلا حتفو ةجوتفم نيعلا فيفختب [19]

 .دعاب نم لادلا ناكسإو

 وبأ هقفاوو لعافلل ءانبلا ىلع ةزمهلا حتفب فر [۲۳] 6 ذأ نمل الل : :بوقعي أرقو

 « لعافلل ءانبلا ىلع يازلاو ءافلا حتفب [YT] عرف اذإ یتح# :كلذك أرقو ‹رفعج

 .امهلوصأ ىلع رسكلاو مضلاب نارخآلاو

 0 | ع ف

 أ نرسكا مضف بهذت نضفخا ٌريغو مح واو شانت رف ْعَمْج محا ةفرْعلا يفو 141

 و ع 3
 الّخبتف هزم رسکا ِءيّسلا ىفو رح مضو ختفا ٌصَْنُب بصنا كشفت هل -۸
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 هقفاوو ءعمجلاب [۳۷] *تافرغلا يف » فلخ وهو (زف) ءاف زومرم أرق يأ

 5511 شوال مه َّنَأَو 8 بوقعي وهو مح اح زومرم أرقو ءلصألا نم نارخآلا
 ىلع مالكلا مت انهو ءزمهلاب فلخ اهأرقو .لصألا نم رفعج وبأ هقفاوو واولاب

 .ًابس ةروس عضاوم

 أرق رفعج ابأ نأ يأ (. . .نضفحخا ُريغو) :لاقف رطاف ةروس نع ثيدحلا أدبو

 ثهذت الف# :كلذك أرقو .فلخ هقفاوو ء[۳] هللا ريغ# :هلوق نم ءارلا رسكب

 ىلع نارخآلاو «ةيلوعفملا ىلع نيسلا حتفو «ءاهلا رسكو ءاتلا مضب [۸] «َكَسْفن

 (زح) اح زومرم أرقو «لعافلا ىلع كسفن نم نيسلا عفرو «ءاهلاو ءاتلا حتفب امهيلصأ

 نم سكعلاب نارخآلاو «فاقلا مضو ءايلا حتفب ]١١[ (صَقَي الو بوقعي وهو

 . لصألا

 «ءىبسلا ركمو# هلوق نم زمهلا رسكب (الجبْبتف) نم ءافلاب هل زومرملا فلخ أرقو
 .نارخآلا هقفاوو عوفرملا نود روسكملا يف اذهو 1
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 ًالُملا عَنْراَف اعم ثتاك ةدحاوو ٠ َةَحْيَصو ْمُثْرِكُذ ففَح ْنَحَتْناَن نأ 4

 ةملك نم فاكلا فيفختو .[۱۹] «نأأ# ةملك نم ةيناثلا ةزمهلا حتفب مظانلا رمأ

 نإ» ًاضيأ أرقو «(العلا) ةملك نم فلألاب هل زومرملا رفعج يبأل 14[2] 4متْرِكْذل
 ناك نأ ىلع .««ةدحاو# عفرو 4 ةحيص# عفرب [57و ۲۹] «ةدحاو ٌةحيص الإ تناك

 . لصألا ىلع «بصنلاب نارخآلاو «ةمات

 ط |

 ْنَعمجا َةَبْرُذ باط ذإ زمقلا ُبَّضصَتو ٠١-

 حاف ' ح
 الح ىتف رِسكا الأ نكسا َنوُمِصْحَي ىّمح

 سا ر و ص ھ4 و 2 0 و رف

 القث ماللا الخ البج اب مض وهك اف نيهكاف ابا زرصقاو اشف ذلدشو ١-
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 :٠ ,CE حك ي وو
 الروح فقحلا دقي بطاح َرِذْنُيِل  طخو ادن ْفْفَح مص ختْنا سكتت نهي -۲

 ف ط

 ًالصؤأ ٌرَبلاكو ذ 3 أ نَتكشأو اف ةئيز نيوثتل فزحلاو انه باطو -۳

 فلخ امهقفاوو «رمقلا بصنب [۳۹] 4ٌهَنَرَدَق رَمَفْلاَو # سيورو رفعج وبأ أرق يأ

 . لصألا نم

 ثنؤملا عمجلا ىلع [41] 4 َمُجتَيِرداَلمحاَنَأ# بوقعي وهو (ىمح) اح زومرم أرقو

 .كلذل ءاتلا رسك يضتقيو ملسلا

 ديدشت ىف هلصأ ىلع وهو [14] *«َنوُحَِضَِت # نم ءاخلا ناكسإب رفعج وبأ أرقو

 ملع فلخ داصلا ددشو «بوقعيو فلخ امهو (الَح ىّتف) زومرم ءاخلا رسكو «داصلا

 (ًابأ) زومرم أرقو «لصألا ىلع كلذك بوقعي اهددشو «(اشف ددشو) هلوق نم كلذ

 [55] «نوهكف# ء[١۳ :نيففطملاو ١8 :روطلاو ۲۷ :ناخدلا] #نيهكف## رفعج وبأ وهو

 ش .امهيف فلأ نود

 ءحور وهو (ْنُهي) زومرم ماللا لقثو ءءابلا مضب ء[1۲1 #ٌالّبَج9 بوقعي أرقو

 امهمضب فلخو سيورو «ديدشتلا عم ءابلاو ميجلا رسكب اهؤرقي رفعج ابأ نأ لصحتف

 .ديدشتلا عم امهمضب حورو «فيفختلا عم

 [18] «هْسكنل أرق فلخ وهو (ادف) اف زومرم نأ يأ (. . .حتفا سکنن) :هلوق

 ا .ةمومضم فاكلا فيفختو ةيناثلا ناكسإو ىلوالا نونلا حتفب

 ١١[ :فاقحألاو ]7١ اهيعضوم ىف «رذنتل# بوقعي وهو (طح) اح زومرم أرقو

 . باطخلا ءاتب

 ]۸١[ عضوملا اذه امأو «[] «ردقي# فاقحألا ىف #رداقب# ةملك بوقعي أرقو

 انه هأرقف ةعامجلا ةءارق قفاوف حور امأ طقف سيور وه «ردقي# هأرق يذلا نإف

 . سي ةروس عضاوم ىلع انه ثيدحلا متو «#رداقب#

 يأ (. . .ةئيز نيونتل فذحاو) :لاقف تافاصلا ةروس عضاوم ىلع ثيدحلا ًادبو

 .واولا ناكسإب «[14/ :ةعقاولاو ١؟] نيعضوملا يف
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 ح ف ش ُّط

u o2, 20ع ل 1  oالح ًابصنا ببر هللاو ىتف حتفاف فب فري ىوط یظلت ات ْدَّدْشَأ اوُرَصانَت 4 1 يي عد  

| | 
 و 2 3 و

 ىلتعا هلضأ ىفطصا لصو الخ ینیدّم لاكو ذأ رّصَبلاك نيساي لإو برو 6

 (ىوط) زومرم أرقو «لصولا ةلاح ]۲١[ #نورصانت# ءات ديدشتب رفعج وبأ أرق
 . الصو ءاتلا ديدشتب ٠٤[ :ليللا] *ىظلت#

 نم نارخآلا هقفاوو «ءايلا حتفب [94] (نوفزي# فلخ وهو (ىتف) زومرم أرقو

 «ةيلدبلا ىلع ةثالثلا بصنب [13] مکا برو تر هللا 8 بوقعي أرقو ؛لصألا

 . لصألا نم فلخ هقفاوو

 « ةلكاس مالو ةروسكم ةزمهب ]°11۴[ نسا لإ # رفعج وبأ وهو (دأ) زومرم أرقو

 هيلإو «ماللا رسكو فلأ اهدعب ةزمهب *نيساي لآ# بوقعي وهو (الَح) اح زومرم أرقو
 . ینیدملاک هلوقب راشأ

 لصو ةزمهب [1o] «ىفطصا# ةملك رفعج وبأ وهو (هلصأ) فلأ زومرم أرقو

 . لصولا يف طقستو ءادتبالا يف تيثتف ماهفتسا ةزمه نود

 ةيئاجلا ةروس ىلإ ص ةروس نم

 ج ١

 المح َنوتلاو ةختفاو الأ مُمضا هد اَض ٍبْضَن فح افو بطاح اوربل -5

 (الأ) نم فلألاب هل زومرملل باطخلا ءاتب [15] «اوربّديل ةءارقب مظانلا ربخأ

 افو) : هلوق ىنعم اذهو ةملكلا ءاف ةعقاولا ىهو هنم لادلا فيفختو «رفعج وبأ وهو

 بوقعي أرقو [c41 4 بصنب# ةملك نم داصلا مضب ًاضيأ رفعج ويا أرقو (فَح

 .ةملكلا هذه نم داصلاو نونلا حتفب (الّمح) نم ءاحلاب هل زومرملا

 2 ف |

 ًالَصؤأ ُهَدابِع دف ملعا دد ْنَمآ اتا رشک ْدأو ٰبطاخ اوُدَعوُي زحو -۷
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 2 ومو

 رفعج وبأ أرقو «باطخلاب ]٥۳[ 4َنوُدَعْوب ماده ل بوقعي وهو (رح)ا زومرم أرق
 انه متو 10[2] (نيبم ريذن انأ امنإ الإ هلوق نم امنإ ةزمه رسكب (دأ) ب هل زومرملا

 ص ةروس عضاوم نع ثيدحلا

 (دف ملعأ) زومرم نأ يأ (. . .ددش نمأ) :لاقف رمزلا ةروس نع ثيدحلا أدبو
 نم بوقعي امهقفاوو «ميملا ديدشتب [4] «ّتِيَق َوْهْنَّمَأ # آرق فلخو رفعج وبأ امهو

 . لصألا نم فلخ هقفاوو هب قطن امك عمجلاب [*5] #هدابع# رفعج وبأ أ أرقو ءلصألا

 ج ۱

 کسو ىّنَج ځتفو عا ّياترشح < او ۱۹۸

 ۱ ب
 ص
0 

 ٩ل ٍبْلَقو نأ وأ لنا اوُعْدَي نب فلُخلا نكس

 1 ط | ح

 العلا فني ْنَمّنَأ بط الأ ْلّهَج ن وُلُخْدَيَس مح اولځدآ عطقاو نون -۹

 اهحتفو ءرفعج يبأل فلألا دعب ءايب [55] *ياترسح اي# ةءارقب مظانلا رمأ

 نم ءابلاب هل زومرملا نادرو نبا هنع فالخب اهنكسأو زامج نبا وهو (ىّنج) زومرم

 .رمزلا ةروس عضاوم ىلع ثيدحلا مت انهو «(نب)

 ابأ نأ يأ (.. .وأ لتا وعدي) :لاقف رفاغ ةروس يف ام ىلع ثيدحلاب أدب مث

 أرقو ءلصألا نم نارخآلا هقفاوو «ةبيغلا ءايب ]۲١[ «نوعدي نيذلاو# أرق رفعج

 ناكسإو واولا لبق ةزمهلا ةدايزب ]۲١[ 4 رهط نأ وأ بوقعي وهو (مُح) زومرم
 ٣۰1[« © ربكم يل لڪ لعل هلوق يف (بلق) ةملك نيونت مدعب ًاضيأ أرقو «واولا

 زومرم أرقو ءعطق ةزمهب [41] (نوعرف لآ اولخدأ ةعاسلا موقت مويو# كلذك أرقو

 «هلعاف مسي مل امل ءانبلاب ٠ ]1 «نولَخدُيس# هلوق سيورو رفعج وبأ امهو (بط الأ)

 :(العلا) نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرقو «ءاخلا حتفو ءايلا مض اذه يضتقيو

 انهو .ريكذتلا ءايب فلخ أرقو بوقعي هقفاوو ثينأتلا ءاتب [25] كيما مَ ال موي #

 :لاقف تلصف ةروس ىلع مالكلا أدبو .رفاغ ةروس عضاوم ىلع مالكلا مت

 . لص :نب همت : ىَنَج )1(
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 ا

 الّهَجُم عتراو لنا ايلا اًدغآ زشحنو

 ح 7 حف ح
 الرح َدْنِع الأ ْبِصنا يِحوُي لسرُيو یم يف رسب مح ىَّمَس نونلابو ١

- 

 ا رب 6 وسو أرق رفعج وبأ وهو (يتا) زومرم نأ يأ

 ىضتقيو «لوهجعملل 'ءانبلا ىلع ةعوفرم ةبيخلا ءايب ]34[ 44ا ءادعأ * شح مويو#

 ءةيمستلا ىلع ةحوتفملا نونلاب (مخ) ب هل زومرملا بوقعي اهأرقو .كلذل نيشلا حتف

 ةروس تمت انهو «هب لوعفم اهنأل «ًءادعأ# ةملك بصنو «نيشلا مض اهعم يضتقيو

 فلخ امهو (ىمح يف) رومرم نأ ربخأف ىروشلا ةروس نع ثيدحلا أدبو

 مض يضتقي اذهو اهب قطن امك نيشلا ديدشتب [۲۳] 4ُهّنأ ريب ىِدَلأ كلك 3 ارق بوقعيو

 . نيشلا رسكو ءابلا حتفو ءايلا

 «نيلعفلا بصنب [01] 4َجوُمَف الوُسَر لس وأ # رفعج وبأ وهو (الأ) زومرم أرقو

 .ىروشلا ةروس تمت انهو

 دنع مه نيذلا# أرق بوقعي وهو (الوح) زومرم نأ ربخأف فرخزلا ةروسب أدبو

 . رفعج وبأ هقفاوو ءاهب قطن طن امك [۱۹] #نمحرلا

 َح |

 E ٌةَروُسَأو اي لضيق صفخك رخو ًاذإ ربك ًافَقَس مكانئجو ۲ ١

 أرقو ءاهب قطن امك عمجلاب ]۲١[ «مكانتج ولوأ# رفعج وبأ وهو (اذإ) زومرم أرق

 توقعي اهأرقو ءارصبك) هلوقب دارملا وهو فاقلا ناكسإو نيسلا حتمب (ًافْفَس) ةملك

 . فاقلاو نيسلا مضب يأ صفح ةياورك
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 هللا ىلع ةدئاعلا ءايلاب ]۳١[ # ضِيَقُي ق :(الخ) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي أرقو

 نارخآلاو ءاهب قطن امك اهدعب فلأ نود نيسلا نوكسب [5*] © ُةَروْسَأ # أرقو «ىلاعت

 . لصألا ىلع #ةرواسأ#

 ف و

 حتفلاب ٍروُطلا َلاَسَك اًوَقلَيو ْقُث صب مص ِناَحْنَف ًافلُس يفو ٢-

 «ماللاو نيسلا حتفب [5] اتلس # أرق فلخ وهو (قف) رومرم نأ مظانلا ربخأ

 رفعج وبأ وهو (الّصضأ) زومرم أرقو [¥o]» ٭ تودي ةملك نم داصلا مضيو

 يضتفقيو «[:5] روطلاو [:*؟] جراعملا يتروس يفو [۸۳] انه «اوقالي# نم ءايلا حتفب

 ىلع # أوتي # نوقابلاو ء(اَوَقلَي) فاقلا حتفو اهدعب فلأ نود ماللا ناكسإ اذه

 . مهلوصأ

 حو ط ف ط

 الح اولتغا مضو لط ركذف يلغتو اشف هليق يف ٌبصنلا نوعِجْري ْبْطَو 4

1 
50 
 الصا

 ط ف 1
 الط اًُبِمْوُي ًابطاَخ روف عُفّرلابو س اعم ریا ٌثايآ ْذِإ رشکلابو ۵

 «ةبيغلا ءايب ]۸١[ (نوُعجرَي هيلإوإل أرق سيور وهو (بط) زومرم نأ مظانلا ربخأ

 . ميجلا رسكو اهلوأ حتفب يأ لعافلل هئانب ي ىف هلصأ ىلع بوقعيو .فلخ هقفاوو

 ءءاهلا مض يضتقي اذهو «ماللا بصنب 3 «ليقو# : (اشق) زومرم فلخ أرقو

 .فرخزلا ةروس عضاوم ىلع مالكلا مت انهو «نارخآلا هقفاوو

 نأ ربخأ ناتملك امهو ناخدلا ةروس يف فالخلا عضاوم نع ثيدحلاب أدبو '
 ىلع ثينأتلا ءاتب هريغلو ركذملا ءايب [5] #«يلغت# أرق سيور وهو طا زومرمأ

 ءءاتلا مضب ]٤۷[« «هرلتعاف# :(الح) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي أرقو «لصألا

 . لصألا نم فلخ هقفاوو «رسكلاب رفعج وبأ اهأرقو

 ةملك نم ءاتلا رسكب أرق (ىمح) زومرم بوقعي نأ ربخأف ةيثاجلا ةروسب أدب مث

 عفرلاب اهأرق فلخ وهو (زوق) زومرم نأو ء[هو ؛] ةروسلا لوأ اهيعضوم يف «تايآ#
 . نيعضوملا يف



 هقفاوو باطخلا ءاتب «[15] *نونمؤُت هتايآو# سيور وهو (الط) زومرم أرقو

 ف ْ ح
 الّضُم ُعْنَرلا ةعاّسلاو ىوَح بصب |ًايناَن "كايا لّهَج ايب يزجنل 7

 ىلع ةمومضم ءايلاب ]:١[ «*ىّرِجُيل## الأ نم فلألاب هل زومرملا رفعج وبأ أرق

 .اهدعب فلأو يازلا حتف تف يضتقي اذهو «هلعاف مسي مل امل ءانبلا

 دت : ةمأ لك :ىلاعت هلوق وهو يناثلا عضوملا «# لک# بصنب بوقعي أرقو

 . لصألا نم عفرلاب نارخآلاو 3

 :ىلاعت هلوق يف «ةعاسلا# ةملك عفرب الصف نم ءافلاب هل زومرملا فلخ آرقو

 ثيدحلا مت اذهو- .نارخآلا هقفاوو [۳۲] «اهيف بير ال ةعاسلاو قح هللا دعو نإ#

 . ةيثاجلا ةروس ىلع

 a 7 2 تاور - ص وع 9 - 0

 اللخ َءايلا نكسشأ يلمأ اوعطقت مص اعك ًالولاو ىَرَت ًاهرك ةلصف رخو 07

 ي ح ط
 ے 0 7 7 و و 0 ۰ 00

 الو يلي نوب ِهيِتْوُيَس زخ ابط اخ تثالثلاو اونِمْؤي بط اذك ولبنو

 ناكسإو ءافلا حتفب [10] «نيماع يف هلصفو# بوقعي وهو زح اح زومرم أرق يأ

 الإ ربا » أرقو 15[0] اهيعضوم يف «فاكلا مضب «ًاهرك# أرقو «فلأ نود داصلا

 «لعاف بئان (مهتكاسم) عفرو «لوهجملل ءانبلا ىلع ةمومضم ءايب [1] 4 مکس

 عضاوم نع ثيدحلا مت انهو «كلذ يف فلخ هقفاوو « مصاعك :هلوق ىنعم اذهو

 حتفب [۲۲] #مكماحرأ اوُعطْقَتو# أرق (اللح) زومرم نأ ربخأف دمحم ةروسب أدبو

 ناكسإب [150] «َقْمَأَو 8 كلذك أرقو ءهب قطن امك «ءاطلا فيفختو فاقلا ناكسإو ءاتلا

 . ءايلا



 ءاهحتفب نوقابلاو «واولا ناكسإب [*1] «اولُْبَتَول سيور وهو (بط) زومرم أرقو
 أوُِموَمْل » ةءارقب رمأف حتفلا ةروسب أدب مث «دمحم ةروس مامت انهو

 ةقرّوعتو ءهلوسرَو ولاي

 نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعيل باطخلا ءاتب ةعبرألا لاعفألا [914 ْهوُحيَْشَو هوري

 . لصألا نم رفعج وبأ هقفاوو نونلاب [1١٠هيتؤنسف# :(يلي) زومرم حور أرقو «(زح)

 -4 : 3 بو o و هَ

 ًالمغأ ميجلا يف حتفلا تارججحم ىوح ١ اوُمّدقُت اًحتفو ْبطاخ ولَمْعَي طخو 4

 رخآ اذهو «بوقعيل باطخلا ءاتب ]۲٤١[ #اريصب نوملعي امب# ةءارقب مظانلا رمأ

 . حتفلا ةروس عضاوم

 ثاللثي «اوُمَّدَقَت الو أرق (یوح) زومرم نأ ٠ ربخأف تارجحلا ةروسب أدبو

 نارخآلاو ميجلا حتفب [4] 4تاَرَجُحلا# ظفل رفعج وبأ وهو (المعأ) زومرم أرقو
 . مضلاب لصألا ىلع

 ّح 0 َح ّح

 و أ .٠ 2 د 0 0 0 3 0 الح ْتَمِئاَوَو أظفح ًابصنا موقو

 س Lue ذأ لوق نونو ززح مكتوخإو ٠

 | ف

 بذك ٌرْبَحلاو دف عْمَجلا َّعَم رطيصُمب يف ٌداصلاو ًاعَّفْرا دعو ١
 ص

 ف | ط
 مس هو 3

 َالَّضُ ُبْيَغلا اوُملْمَتَس ًاذإ ضفخا ر رقتشمو مح ُهَتوُدْمَت ْلط تاللا اتك 57

 ]٠١[ (مكتوخإ نيب , اوحلصأف# أرق بوقعي وهو (زرح) زومرم نأ مظانلا ربخأ

 . تارجحلا ةروس مامت انهو .عمجلا ىلع ىلع ءايلا لدب ءاتلاب

 لدب نونلاب ]۳١[ *منهجل لوقن موي# أرق رفعج ابأ نأ ربخأف ق ةروسب أدب مث
 (موق# ةملك بصنب رمأ مث «ق ةروس يف ديحولا عضوملا وهو «نارخآلا هقفاوو ءايلا

 . تايراذلا عضوم وهو بوقعيل ]٤٦[ (حون موقو) :هلوق نم

 « مهتعبتاو# أرق ر بوقعي وهو (ااخ) زومرم نأ ربخأف روطلا ةروس عضاومب ادب مث

 وهو هيلي : , يذلا مسالا عفرو «نيعلا دعب ءاتو لصو ةزمهب اهب قطن دامك ]١11[
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 فلخ أرقو «عمجلاو دارفإلا يف هلصأ ىلع لكو «عفرلاب نارخآلا هقفاوو «مهتايرذ#

 امهالك [07] «نورطيصملاإو ۲١[ :ةيشاغلا] 4 رطيصمب# :(دف) نم ءافلاب هل زومرملا

 .روطلا ةروس مامت انهو «ةصلاخلا داصلاب

 «داؤفلا بك امإل أرق رفعج وبأ وهو (ربحلا) زومرم نأ ربخأف مجنلا ةروسب أدبو

 .لاذلا ديدشتب [3]

 ([15] «ٌتاللاظو ةملك نم ءاتلا ديدشتب (لُط) نم ءاطلاب هل زومرملا سيور أرقو
 .ًامزال ًادم أتس اهلبق ىتلا فلألا دميف

 «ميملا ناكسإو ءاتلا حتفب ]۱١[ «ِهّنوُرُمَتفْأأل بوقعي وهو (مح) زومرم أرقو

 لكو# :ىلاعت هلوق يف «رقتسمإ# ةملك نم ءارلا رسكب رمأف رمقلا ملا

 عفرلاب نارخآلاو «(اذإ) نم فلألاب هل زومرملا رفعج يبأل [۳] 4ةرقتسم

 :نارخآلا هقفاوو ةيفلا ءاي ۲۴١3 رشات ف فل رهو داش زوم أرقو

 .رمقلا ةروس تمت انهو

 رشحلا ت ةروس ىلإ نمحرلا ةروس نم

 ا ف ط ف

 الّضُف برش الأ ضفخاو اشف ريع ر وو ًارط َنِاَحُن فا ُتآِشْنُملا اشف 0٠

 ف ج ط

 الث لصو ْمُمضا اوُرِظْنَأ صك ُدْمَبو ذأ ىمِحو ىَوَط ْمُمضا حور حْيَقِب 6

 ,«فلخ وهو (اشف) نم ءافلاب هل زومرملل [؟4] (تآشنملا# نيش حتفب مظانلا رمأ

 مالكلا مت انهو «(ىوط) نم ءاطلاب هل زومرملا سيورل ["50] # ساو # نيس مضو

 . نمحرلا ةروس ىلع

 عفرلاب [1] € رخو أرق ًافلخ نأ ربخأف ةعقارلا ةروس نع ثيدحلاب ًادبو
 لصألا نم ملعو .(الأ) ب هيلإ راشملا وهو «ضفخلاب امهأرق رفعج ابأ نأو ءامهيف

 .ًافلخ اهيف قفاو بوقعي نأ
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 هقفاوو ]٠١[ ©« برش ةملك نم نيشلا حتفب فلخ وهو (الضف) زومرم أرقو

 . لصألا نم بوقعي

 ءحتفلاب نوقابلا أرقو ءءارلا مضب [44] *حوُرف# :(ىوط) زومرم سيور ها

 تاحتف ثالثب [۸] «مكئاثيم َدَحَأ أرق بوقعي نأ ربخأف ديدحلا ةروسب أدب مث

 .(صفحك) :هلوقب دارملا وهو ءهب لوعفم هنأ ىلع مكقاثيم# بصنو «ذخأ# يف

 ءءاظلا مضو ةمومضم لصو ةزمهب [1] «اتورظأ 8# فلخ وهو (الف) زومرم أرقو
 .اوقفتاف لصألا نم نارخآلا هقفاوو

 ع طب 7 ١ حاب 8
 الخ مکاتاو بط اونوکب بطاخو ذا ِدّدُشا لون ىمَح ذإ ثنا دخ ذخؤيو "6

 «ةيدف مكنم ذخؤت ال ارق بوقعيو رفعج وبأ امهو (ىّمح ذإ) زومرم نأ يأ

 نم نارخآلا هقفاوو «يازلا ديدشتب ]1١[ #قحلا نم َلَّزن اموإ# (ذإ) زومرم أرقو

 ءايب نارخآلاو باطخلا ءاتب [11] «اونوكت الو سيور وهو (بط) زومرم أرقو

 ١ . ةبيغلا

 هقفاوو اهب قطن امك ةزمهلا دعب فلأب [۲۳] © مراء امي بوقعي أرقو

 .ديدحلا ةروس مامت انهو نارخآلا

 5 ا ا و ةر م ر م ا 052 م
 الصح ٌرثكاو عفر ذا هلود ن وكي اعم ثنأ ماشلاك اورهاظيو "5

 رقعج وبأ وهو (ذا) زومرم نأ مظانلا ربخأف ةلداجملا ةروس عضاومب مظانلا أدب

 ديدشتو ءايلا حتفب « يماشلا رماع نبا ةءارقك [s۲] نيعضوملا ىف ,«نوئهاظي أرق

 ءاتب [۷] رشحلا ةروس ىفو [۷] انه هيعضوم ىف #نوكي# لعفلا أرقو «ةحوتفم ءاظلا

 نع ثيدحلا ةبسانمب اهيلع ملكتو ]¥[ رشحلا ةروس يف «ةلود# عفرب أرقو «ثينأتلا

 .اهلبق يذلا لعفلا ثينأت
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 .اهي قطن امك عفرلاب [۷] «ُرثكأ الو بوقعي وهو (الّصخ) اح زومرم أرقو

 . فطعلا ىلع حتفلاب نارخآلا اهأرقو

 ح ط ف
 س نإ 2 0 ر 2 ها, ص

 الح ردج ْعَم ةففَح اوبرْخُي ىّوط ١ اوجَتنَت عم اوُجَشَي اؤجاسي فو -۷

 (ىوُط) زومرم أرقو ءاهب قطن امك [۸] *ترٌَجكتيَو 9 فلخ وهو (زف) زومرم أرق
 ءاتلا ىلع نونلا ميدقتب امهب قطن امك [4] «اوجَتنت الفإطو «نوجتني## سيور وهو

 .ةلداجملا ةروس مامت اذهو «فلأ نود ميجلا مضو ةنكسم

 [1] * نع أرق بوقعي وهو (الَح) زومرم نأ ربخأف رشحلا ةروسب أدب مث
 .اوقفتاف نارخآلا هقفاوو «لادلاو ميجلا مضب 3 هرج و «ءارلا فيفختب

 3 ا ج

 وا أ يِرْسَي ٌتفخلاو ذا ٌلَقث اول مهصفَحك واح ٌراصنأ ْعَم لّصقْيو-۸

8 

 داصلا رسكو ءايلا حتفب [*] 4 لصف # أرق توقعي رهو (واح) زومرم ن نأ يأ

 نيود نود [ ٤ 4 لآ َراَّصنَأ او # كلذك أرقو ( ةئحتمملا يف ديحولا عضوملا وهو

 عضوملا وهو .(مهصفحك) :هلوقب دارملا وهو «ةفاضإلا ىلع ةلالجلا ظفل رجو

 . فصلا ةروس ىف ديحولا

 وهو (يِرسَي) زومرم اهففخو «ىلوألا لادلا ديدشتب [5] «أَوَول 8 رفعج وبأ أرقو

 مامت انهو نارخآلا هقفاوو ءاهب قطن امك مزجلاب ]1٠١[ #نكأو# بوقعي أرقو «حور
 .نوقفانملا ةروس

 ح ف ي ح
 الخ اوُعَدَت يف َنوُعْدَت دف ٍتوافت اي رسک ٍدْجُو ىمِح نون ْمُكُعَمْجَيِو 49

e 

 عضوملا وهو «نونلا [] 4 مج موي أرق بوقعي وهو ىمح زومرم نأ يأ

 رف



 أرق حور وهو (اي) زومرم نأ ربخأف قالطلا ةروس يف فالخلا عضوم ركذ مث
 ةروس يف سيلو «هاوس اهيف سيلو «مضلاب نوقابلاو واولا رسكب [1] #مكدجو نمل

 .فالخ ميرحتلا

 «تٌوافت نم# أرق فلخ وهو (دف) زومرم نأ ربخأف كلملا ةروس ىلإ لقتنا مث

 .نارخآلا هقفاوو ءاهدعب فلآ عم واولا ديدشت نود ["]

 «ةنكاس لادلا فيفختب [۲۷] (نوعذت هب متنك ام :(الخ) زومرم بوقعي أرقو

 . كلملا ةروس مامت انهو . لصألا نم حتفلاو ديدشتلاب نارخآلاو

7 1 ١ 0 0 € 
 المح تائيطخ تاداسهشو الأ ًامُمْصا لأسَي اوركذي اونمُؤُي طخو 5٠٠

 ]٤١[ «نونمؤي ام اليلق# أرق بوقعي وهو (طخ) زومرم نأ ربخأف ةقاحلا ةروسب أدب

 .فالخ نم ةقاحلا ةروس يف ام وهو ءامهيف ةبيغلا ءايب ]٤١[ (نوركذب ام اليلقإلو

 رفعج ابأ نأ يأ ).. .لأسي) : هلوقب امهنع ربخأ ناعضوم جراعملا ةروس يفو

 رهو المح زومرم أرقو ءءايلا مضي لاسي الو# أرق (YÎ) نم فلألاب هل زومرملا

 .جراعملا ةروس تمت انهو «عمجلا ىلع فلألاب [۳۳] «؟مهتاداهشبإ# بوقعي

 عضوم وهو عمجلاب 4 ر أرق بوقعي نأ ربخأ مئ فالخلا عض لاب [۲۵] # جنسس امي # أرق توقعي نأ ريخأ مث
 .نارخألا كلذ ىلع هقفاوو ‹حون ةروس يف ديحولا

 ناسنإلا ةروس ىلإ نجلا ةروس نم

 ا

 اإ انور لوق ةي لوقت بأ احلا اکل ناک ىَلاَمَت هّنأو ١ كي

 حا ِح حا ذ راف
 الحذإ َرْجَرلا ىوح ضفخا برو أطَوم احو ىّرط مضف ملعب ىتف لاقو 7

 0 مالا را و 1 7 ي ر ول
 ًالسالَسو ىلح ىتْمُب دأ ُرُكَذَيِو 2 ْرَبَد اذإو ىَكَح زبد ذو ضف -۳

 ّط ف ط

 ا آلَو بط قولا يف ٌرصقلاو ىف نون ١ الَوأ ٌريراوق لط رْصقاف قولا ىدل ٤-
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 ء[3و ]٤ ناكو «[*] *ىلاعت# :تاملكب ةنرتقملا (هنأو) ةزمه حتفب مظانلا رمأ

 قفاو يقابلا يفو «ةروسلا هذه نم عضاوم ةعبرأ يف كلذو ءرفعج يبأل [19] «امل#و

 .امهيلصأ ىلع نارخآلاو ءهلصأ

 ديدشتو فاقلا حتفب 101 4سنإلا لوقت نل نأ بوقعي وهو (زخ) زومرم أرقو
 .ةحوتفم واولا

 فلأ نود فاقلا مضب [ ١14 أوعَدَأ اَن لف : رفعج وبأ وهو (الأ) رومرم أرقو

 . ضام لعف هنأ ىلع (لاق) فلخ وهو (ىتف) زومرم أرقو «هب قطن امك رمأ لعف هنأ ىلع

 نوقابلاو «لوهجملل ءانبلا ىلع «ءايلا مضب [۲۸] ملعب (ىرط) زومرم أرقو
 .نجلا ةروس مامت انهو .حتفلاب

 ]١[ 4و دَعَا أرق بوقعي وهو (ماح) زومرم نأ ربخأف لمزملا ةروسب أدبو
 . لصألا نم نارخآلا هقفاوو ءءاطلا ناكسإو واولا حتفب

 ‹لصألا نم فلخ هقفاوو «ءابلا رسكب [4] #قرشملا ٌبر# (ىوخ) زومرم أرقو
 .لمزملا ةروس مامت انهو

 آرق بوقعيو رفعج وبأ امهو (الح ذإ) زومرم نأ ربخأف رثدملا ةروس يف عرش مث

 .هلصأ ىلع فلخ اهرسكو «ءارلا مضب [0] 4رجهاف زجُولاو#

 عطق ةزمهو لاذلا ناكسإب [۳۳] رأل ال بوقعي وهو (یکح) زومرم أرقو
 (َربَد اذإ) رفعج وبأ وهو (دأ) زومرم أرقو ءاهب قطن امك ءاهناكسإو لادلا لبق ةحوتفم

 .اهب قطن امك لادلا حتفو لاذلا دعب فلأ ةدايزب

 وهو «لصألا نم نارخآلا هقفاوو ةبيغلا ءايب [01] كردي امو رفعج وبأ أرقو
 .رثدملا ةروس رخآ

 نمف أرق (آلخ) زومرم بوقعي نأ وهو ةمايقلا ةروس يف فالخلا عضوم ركذ مث
 . لصألا ىلع ءاتلاب نارخآلاو «ةبيغلا ءايب [۳۷] ىي

 «ُاَلِلَس » أرق سيور وهو (لط) زومرم نأ ربخأف ناسنإلا ةروس عضاومب أدب مث

 تناك » أرق فلخ وهو (ىتف) زومرم نأو «مهلوصأ ىلع نوقابلاو ءافقو فلأ نود [:]

 ها:



 زومرم نأو «لوألا عضوملا وهو «فلألاب اهيلع فقوو .للصو نيونتلاب ]٠١[ آبرو

 (. . .فقولا ىف رصقلاو) :هلوقب دوصقملا وهو فلأ نود هيلع فقو سيور وهو (بط)

 . مهلوصأ ىلع نوقابلاو

 ح 1 ف
 الو ىّمج ٌُباطخلا نوؤاشيو الأ ًاضفحا قربتسإو ْرُف ْبِصنا مهيلاعو 6

 ءاهلا مض يضتقي اذهو ءايلا بصنب [111 4 ْمُيِدَع  فلخ وهو (زف) زومرم أرق
 . لصألا نم بوقعي هقفاوو

 «(سدنس# ىلع ًافطع رسكلاب #1111 ٍقربتسإو# رفعج وبأ وهو (الأ) زومرم أرقو
 .نارخآلا هقفاوو

 . لصألا نم نارخآلا هقفاوو

 ىلعألا ةروس ىلإ تالسرملا ةروس نم

 ُّط 1
C 

20 3 51 2 far م . ًالط اوُقلطنا حتفا ثالامج َّمُصضو ذآ فح واولابو ًازْمَه ْتَمْثَأ رخو 355" زحو 

 َح ف ي
 المح ضفخلاب نمحرلاو بر قف د دمو دي نيبال رصقو ناشثب-۷ و 7 وو م و f ها ورډ ساس هَ

 زمهلاب ]۱١[ (َتََقأ أرق (ْرُحخ) نم ءاحلاب هل زومرملا بوقعي نأ مظانلا ربخأ

 لدب واولاب رفعج وبأ وهو (دأ) زومرم أرقو «لصألا نم فلخ هقفاوو ءديدشتلاو

 .تقولا نم ءاتلا فيفختو ةزمهلا

 ,[؟14تالامجإ# ةملك نم ميجلا مضب سيور وهو (الط) زومرم أرقو
 . لصألا نم اهرسكب نوقابلاو

 ىلع ماللا حتفب يناثلا عضوملا وهو ]۳١[ (لظ ىلإ اوقلطنا# ًاضيأ سيور أرقو

 :ىلاعت هلوق يهو ىلوألا امأو ؛مهلوصأ ىلع رسكلاب نوقابلا أرقو «مهنع رابخإ هنأ
 م وو 2

 . تالسرملا ةروس مامت انهو ءاهرسك ىلع قفتمف [۲۹] 4َنوذَكَت .ديرثُ ام لإ شط »
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 [5] نيل أرق حور وهو (دي) زومرم نأ ربخأف أبنلا ةروس نع ثيدحلاب أدبو
 رفعج وبأ كلذ يف هقفاوو «ماللا دعب فلأب فلخ وهو (قف) زومرم اهأرقو «فلأ نود

 . لصألا نم سيورو

 رسكب [001 4 لمت ایام ٍضْرالاَو توسل تر 8 بوقعي وهو (الّمُح) زومرم أرقو
 ءامهعفر رفعج ابأ نأ لصألا نم ملعو «(كبر# ةملك نم لدب امهنأ ىلع نونلاو ءابلا

 ثيدحلا مامت انهو .ءادتبالا ىلع #ٌندحرلا# عفرو ةيادبلا ىلع #ٌبر# رج ًافلخ نأو

 :لاقف تاعزانلا ةروسب أدبو ءأبنلا ةروس نع

 ٍط ۱ ط ح

 الط تَرَ الأ ْدَدَس تلق زذ دم نونو بط هَرْخاَن ذا الح ىَّمَرَت ۸

 الح نم ءاحلاب هل زومرملل [۱۸1 4ىّكَّرتا# ةملك نم يازلا ديدشتب مظانلا رمأ

 .بوقعي وهو

 قطن امك نونلا دعب فلأب ]١1[ #ةرخانإل أرق سيور وهو (بط) زومرم نأ ربخأو

 . لصألا نم فلخ هقفاوو ءاهب

 ىلع نارخآلاو «نيونتلاب [45] )م ٌرذنم# رفعج وبأ وهو (الآ) زومرم أرقو
 نم ءيش سبع ةروس يف سيلو «تاعزانلا ةروس مامت انهو «نيونتلا كرتب امهيلصأ

 . فالخلا

 ء[د] 4ت ددشي (الأ) زومرم رفعج ابأ نأ ربخأف ريوكتلا ةروسب أدبو

 . لصألا نم رفعج وبأ هقفاوو ««تَرَعس# ددشي (الط) زومرم وهو سيورو

 ج ٍِ ح
 الح ًابِطاََح اوُرْيْؤُي صفحك حور لا َرخآو ىلْصَي لئاو ذإ رُخ ٌةرضَتو 0٠

 رفعج وبأ هقفاوو نيشلا فيفختب )٠١[ )ترش بوقعي وهو (زح) زومرم أرق
 . لصألا نم
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 نم فلخو رفعج وبأ هقفاوو داضلاب [؟4] «ٍنيِنَّصي # حور وهو (اي) زومرم أرقو

 .ريوكتلا ةروس مامت انهو ‹لصألا

 [4] « نيثلاب َنوبْزَكَت لب الك ١ : ىلاعت هلوق وهو دحاو عضوم راطفنالا ةروس يفو

 .ةبيغلا ءايب هأرق رفعج ابأ نأ ربخأ

 ةرضن مهههوجو يف فّرعت# :ىلاعت هلوق وهو كلذك عضوم نيففطملا يفو
 هنأ ىلع «ةرضن# عفرو لوهجملل لعفلا ءانبب رفعج وبأو بوقعي هأرق ]۲١[« *ميعنلا

 . لعاف بئان

 رخآو ىلصي لتاو) :هلوقب هيلإ راشأ عضوم جوربلاو قاقشنالا نم لك يفو

 ءاي حتفب ]1۲[ # اس لَصو # أرق رفعج وبأ وهو (لتا) رومرم نأ يأ (...جوربلا

 ظوفحم ةملك رسكب [1114ٍظوُفَحَت جول یف # أرقو «ماللا فيفختو داصلا ناكسإو ةعراضملا

 .(صفحك) هلوق ىنعم اذهو ًاصفح اهيف قفاو نيتملكلا نيتاه يف هتءارقو «حولل ةفص

 هلوق أرق بوقعي وهو (الَح) زومرم نأ وهو دحاو عضوم ىلعألا ةروس يفو
 یر

 . لصألا نم نارخآلا هقفاوو باطخلا ءاتب [151 «ايّدلآ وحلا َنوُرْيْوُت لب # : ىلاعت

 ا ةارس ري ل ع 3 ع 0 وو صادم 2 -

 الخ ىلُح ٍصْمَحَك ماعطإ كَل احس فا ثوب بدعي ذإ ذُدماَن نوضح 31

 هيل ابف حمض ال #9 ارق رفعج وبأو حور امهو (ْيَحَأ اي) زومرم نأ مظانلا ربخأ
 .«فوكلاك# هلوقب دارملا وهو ةي # بصنو لعافلل ءانبلاو باطخلا ءاتب 3

 نم ءايلا ديدشتب ]١0[ #مهباّيِإ انيلإ نإ# رفعج وبأ وهو (المعأ) زومرم أرقو
 .ةيشاغلا ةروس مامت انهو .«4مهباّيإإ# ةملك

 هيلع رّدقف# أرق رفعج وبأ وهو (المعأ) زومرم نأ ربخأف رجفلا ةروسب أدب مث

 ءءاحلا دعب فلأب [18] ( توضع الو » كلذك أرقو «لادلا ديدشتب «[15] «هقزر

 . لصألا نم فلخ هقفاوو
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 ءاثلاو لاذلا حتفب ]۲١[« قثوي ء[١۲] 4بدعب# :بوقعي وهو (الُح) زومرم أرقو

 .رجفلا ةروس مامت انهو «لصألا نم امهرسكب نارخآلاو «لوعفملل ءانبلا ىلع

 مضب ٤و ٠1 علل وأ ج قر كَم أرق بوقعي نأ ربخأف دلبلا ةروسب أدبو

 دارملا وهو «نيعلا دعب فلأ عم ماعطإ ةزمه رسكو «ةفاضإلا ىلع ةبقر رسكو فاكلا

 . لصألا نم نارخآلا هقفاوو «(صفحك) هلوقب

 الق َعَمَجو ْرُق زيكا عّلطمو ذأ ُدَدَش ٍةَبرَبلا همم ادل لّقو "96
 حا | ي |

 المكت نصح ِءافلا ْنوُكُس ًاؤفكو مهفآلإ ُهْعَم للا ٍفآليل لي الأ 64

 #ةّيربلا# ةملكو «ةروسلا هذه يف ]١[« ادل ةملك نم ءابلا ديدشتب مظانلا رمأ

 ءرفعج وبأ وهو (دأ) نم فلألا هل زومرملل «[7و 5] ةنيبلا ةروس يف اهيعضوم يف

 (. . .زف رسكاف علطمو) :لاقف ردقلا ةروس يف يذلا فالخلا عضوم ركذ اذلو «قلعلاو

 يف ماللا رسكب [5] #رجفلا علطم ىتح يه مالسإ أرق فلخ وهو (زف) زومرم نأ يأ

 روس يف فالخلا نم ءيش ةمث سيلو «لصألا ىلع حتفلاب نارخآلاو «علطم ةملك

 .رصعلاو رثاكتلاو ةعراقلاو تايداعلاو ةلزلزلا

 امهل زومرملل [۲] ةزمهلا ةروس يف «عّمَج ج# ةملك ن ه ميملا ديدشتب رمأ مث

 نم فلخ امهقفاوو ۰ جورو رفعج وبأ امهو (لْعَي الأ) :هلوق نم ءايلاو فلألاب

 . ليفلا ةروس يف فالخ نم سيلو «لصألا

 ةنكاس ءايب ]١[ #فاليل# أرق رفعج وبأ وهو (لتا) زومرم نأ نيب ب شيرف ةروس يفو

 نارخآلاو ءاهدعب ءاي البو ةروسكم ةزمهب [؟#1مهفلِإ # أرقو ءاهب قطن امك «ماللا دعب

 رثوكلاو نوعاملا يتروس يف فالخ نم سيلو «لصألا نم امهيف ءايلا تابثإب

 ]٤[ «دحأ ًاؤفك هل نكي ملوإ أرق بوقعي وهو (نصح) ءاح زومرم نأ ربخأ مث
 انهو «فالخلا نم ءىش نيتذوعملا ىف سيلو «لصألا نم فلخ هقفاوو ءافلا ناكسإب

 . تاحلاصلا متت همتعنب
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 هس

 آلؤَنَت نسحأن (يّجَح اَضأ) ماعو  اَهَّدَمِب بيحا (ةردلا) ماظن متو

 لّمجلا باسح ىلع اهتايبأ ددعو «مت دق ةردلاب ىمسملا ماظنلا اذه نأ يآ

 ةعبرأب لادلاو دحاوب فلآلاف «ةردلا ةملك فورح باسح لالخ نم «ًاتيب )١10(

 ملع «نيرشعو ثاللثو ةئم نامث ماع اهل هفيلأت ناكو .سمخب ءاهلاو نيتئمب ءارلاو

 ءاحلاو دحاوب فلألاو ةئم نامثب داضلاو دحاوب فلألاف «ىجح اضأ هلوق نم كلذ

 ةنسلا يهو كلذ يف لؤافتلاو لوقلا نسحأف «ةرشعب ءايلاو ةئالثب ميجلاو ةينامثب

 تايبألا يف هركاذ وه امم ةاجنلاب هللا همركأ نأ دعب «مارحلا هللا تيب اهيف جح يتلا

 ٠ ٠ .ًاقحال

 ال تفيكو فاو ٍلابلا ٍلاغتشا ٌمظُعو اًَهثْئطَ اذن دب ٍناطْوَأ ةبيرغ

 ًالّملا فرشأ ىفطصُملا فيرشلا ماق لا َيِرْوَّرو مارحلا ِتيبلا نع ُتْدِدص -۷

 ًالتقأل ثذكو ًائيشاوكرئامف ٠ ةلفغ ليللاب ُباَرْغَألا ينقوطو -۸

 اشتكت نک ينءاج ى تح ةْرْيَتُخ  ينّدَرو ُيِفَحلا فظل | يِنَكَرْدَأَف 4

 الهَسو يدارم ي برا ًانمآ ةَسْيطل یسلاصیإو ىلمحب "4

 آلت نمو مانألا ريخ ىلع لو انبونذ ُئِفْغاو لْمَّشلا عجب نمو 0١

 دجن دالب يف اهمظن هنأب اهفصوو هتموظنم نع مظانلا ثدحت «تايبألا هذه يف

 تيبلا نع عنم نيح كلذو «ةريثك مومهب ًالغشنم «هنطو نع ًابيرغ «ةريزجلا ضرأ نم

 بارعألا نأ فيك ركذ مث «ةفرشملا ةبيط يف يي ىفطصملا ماقم ةرايزو مارحلا

 هللا هكردأف ءلّمَقُي نأ داكو مهعم ناك ام اوبلسو خيشلا هيف ناك يذلا بكرلا اوقوط

 ءةبيطلا ةبيط ىلإ هلقن نم هللا أيه ىتح ةرْيََع ةدلب ىلإ ًاملاس هدرو يفخلا هفطلب ىلاعت

 هغلبي نأ ىلاعت هلل عرضتلاو ءاعدلاب هتايبأ متخيو «ةرايزلاو جحلاب ىلاعت هللا همركأو

 رفغي نأو هبابحأو هلهأ عم هلمش عمجب هيلع هللا نمي نأو « بعص لك هل لهسيو هدارم

 هللا قلخ ريخ ىلع مالسلا ىكزأو ةالصلا لمكأ ماتخلا كسمو ءًاعيمج بونذلا انلو هل

 ىلوتي هللاو ءاهب عفتناو هذه هتديصق الت نم لك ىلعو .نيرخآلاو نيلوألا ديسو

 .نيملاعلا بر هلل دمحلاو ليبسلا ءاوس انيدهيو انرومأ

0۳۹ 
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 - رو وز نیو سكس
 کک ا يا عجارملاو رداصملا

 ١ - نامع «ةينواعتلا عباطملا لامع ةيعمج «يئاسكلا مامإلا ةءارق « ةيادلا هط ميهاربإ ۲٠٠١م .

  - ۲«ىلوألا ط ء«قشمد ءملقلا راد ءءارقلا ديس يبطاشلا مامإلا «يمرجلا دمحم ميهاربإ

 ه۰ 10٠٠١م.

 ٣ - .ةثلاثلا ط ءرصم «ةوعدلا راد .طيسولا مجعملا «هقافرو ىفطصم ميهاربإ

 ٤ - ‹رثألاو ثيدحلا بيرغ يف ةياهنلا «(ه١٠٠ ت) مركلا يبأ نب كرابملا ءريثألا نبا

 .توريب «ةيملعلا ةبتكملا

  6ىفطصم .د :ءانتعاب ‹«حيحصلا عماجلا «(ه١١٠۲ ت) ليعامسإ نب دمحم «يراخبلا

 .ةثلاثلا ط «ةرونملا ةئيدملا «ثارتلا راد ةبتكم ءاغبلا بيد /١ 14٠1ه م۱۹۸۷ .

  1ةوطع ميهاربإ :قيقحت «يذمرتلا ننس «(ه۲۷۹ ت) ةروس نب ىسيع نب دمحم «يذمرتلا

 «ةيناثلا ط ءرصم «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم «ضوع ۱۹۷١م .

  - ۷قيقحت ءرشعلا تاءارقلا يف ريسيتلا ريبحت «(ه۸۳۳ ت) دمحم نب دمحم «يرزجلا نبا :

 «ىلوألا ط ,ناّمع «ناقرفلا راد ءةاضقلا حلفم دمحم دمحأ .د ١47١ه 10٠١م.

  4«يبعزلا ميمت دمحم :هعجأر «ةيورملا ثالثلا تاءارقلا يف ةيضملا ةردلا «يرزجلا نبا

 .م19944 -ها514١ «ةرونملا ةنيدملا «ىدهلا راد ةبتكم

  4«ةيناثلا ط «توريب «ةيملعلا بتكلا راد «ءارقلا تاقبط يف ةياهنلا ةياغ «يرزجلا نبا

 .م19480 ه5

 ٠ «نسيحم ملاس دمحم .د :قيلعتو قيقحت «رشعلا تاءارقلا يف رشنلا «يرزجلا نبا

 .توريب «ةيملعلا بتكلا راد «عابضلا دمحم يلع :اهعجار ىرخأ ةعبطو «ةرهاقلا ةبتكم

 ١ نع ةروصم «ينامألا زرح حرش يناعملا زنك «(ه۷۳۲ ت) رمع نب ميهاربإ ؛يربعجلا

 .ةرونملا ةنيدملاب اغآ ريشب ةبتكم ةخسن

  -۲ةنيدملا «نامزلا راد «ناقتإلاو ناهربلا نيب نآرقلا مولع «يمركلا رديح ديعس مزاح .د
 «ىلوألا ط «ةرونملا ١47١ه.

 ١ قيقحتو ةعجارم «يراخبلا حيحص حرشب يرابلا حتف (ه١٠۸ ت) ينالقسعلا رجح نبا :

 .توريب «ةفرعملا راد «بيطخلا نيدلا بحمو يقابلا دبع داؤف دمحمو زاب نب زيزعلا دبع

  4ىفطصم ةعبطمو ةبتكم «ةيبطاشلا لئاسم ريرحت يف ةيربلا فاحتإ «ينيسحلا فلخ نسح

 ۔ه ۱۳۷۳ «ةئلاثلا ط ءرصمب يبلحلا يبابلا ٠۹٥٤م .

o١ 



 راد «دوأد يبأ ننس حرش ننسلا ملاعم «(ه۳۸۸ ت) ناميلس نب دمحم «يباطخلا 6

 .م۱۹۷۳ ؛ىلوألا ط .ءصمح ؛ثيدحلا

 دمحم :قيلعت «دواد يبأ ننس «(ه١۲۷ ت) يناتسجسلا ثعشألا نب ناميلس دواد وبأ 7

 ۰ ۰ .توريب ١ يبرعلا ثارتلا ءايحإ راد «ديمحلا دبع نيدلا يبحم

 داوع راشب .د :قيقحت «ءالبنلا مالعأ ريس «(ه۸٤۷ ت) دمحأ نب دمحم «يبهذلا -۷

 .توريب ءةلاسرلا ةسسؤم «هقافرو فورعم

 «ةردلا نتم ىلع حاضيإلا ء«(ه848 ت) يرشانلا رمع نب نامثع قيفوتلا وبأ «يديبزلا -۸

 ةيمالسإلا تاساردلاو ميركلا نآرقلا ةيلك «ىسوم ميهاربإ نب يلع قزارلا دبع :قيقحت

 .ه١١١٤١ «ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب

 ةعيطمو ةيتكم «عابضلا دمحم يلع : حيحصت ‹ةردلا حرش «نسح نب دمحم ‹ يدونمسلا 86

 . رصم « حيبص يلع دمحم

 يناهتلا هجوو ينامألا زرح «يسلدنألا ينيعرلا ء«(ه٠59 ت) هريف نب مساقلا «يبطاشلا ٠

 ‹ىدهلا راد ةيتكم ‹يبعزلا ميمت دمحم :هعجار «ةيبطاشلا نتم وهو عبسلا تاءارقلا يف

 .م۱۹۹۵  ه516١ «ةثلاثلا ط ءةرونملا ةنيدملا

 «ينامألا زرح نم يناعملا زاربإ .(ه179 ت) ليعامسإ نب نمحرلا دبع ءةماش وبأ ١

 ةيمالسإلا تاساردلاو ميركلا نآرقلا ةيلك ءوداج دمحم قلاخلا دبع نب دومحم :قيقحت

 .ه١١٤١ ؛ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب

 حرش يناعملا زنك (ه107 ت) دمحم نب دمحأ نب دمحم هللا دبع وبأ «يلصوملا ةلعش "5

 .م19904١ «ىلوألا ط ءرصم ءءارقلا ةعامجل ماعلا داحتالا «ينامألا زرح

 ةعبطمو ةبتكم «عبسلا تاءارقلا يف عفنلا ثيغ ء(ه۸١١١ ت) يرونلا يلع «يسقافصلا -۴

 .م19884  .ه11١/“ .ةثلاثلا ط رصم «يبلحلا يبابلا ىفطصم

 : قيقحت «ديصقلا دوصقم ىلإ ديرملا داشرإ ء(ه١88١ ت) دمحم نب يلع .عابضلا "4

 .ىلوألا ط ءرصم «هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطم «ضوع ةوطع ميهاربإ
 .م1984 ه0

 ه١57١ «ىلوألا ط «ثارتلل ةيرهزألا ةبتكملا «ةءارقلا لوصأ نايب يف ةءاضإلا « عابضلا "5

 .م1999-

 ةعبطم «ضوع ةوطع ميهاربإ :قيقحت ءةيضملا ةردلا حرش ةيضرملا ةجهبلا « عابضلا 5
 نم عوبطم) 2,م19844 - ه4 .ىلوألا ط ءرصم .هدالوأو يبلحلا يبابلا ىفطصم

 . (رشعلا تاءارقلا ىف ناباتك : ناونع تحت ديصقلا دوصقم ىلإ ديرملا داشرإ باتك

o۲ 



 ينيسحلا فلخ نسحل ةيبطاشلا لئاسم ريرمت مظن حرش «ةينمألا غولب رصتخم «عابضلا -۷

 . م٤٥۹١ ھه ۱۳۷۳ «ةئلاثلا ط ءرصم «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم «ءىرقملا

 ءاملعلا فالتخاو هنتمو هدانسإل ةسارد «ةعبسلا فرحألا ثيدح «يراقلا زيزعلا دبع .د 8

 .ه07٠5١ لوألا ددعلا «ميركلا نآرقلا ةيلك ةلجم «ةينآرقلا تاءارقلاب هتلصو هانعم يف

 دهشملا ةعبطمو ةبتكم «ةردلا نتمل حاضيإلا .2(ه7٠5١ ت) يضاقلا حاتفلا دبع 4

 .م19594 -ه1185 «؛ىلوألا ط «ينيسحلا

 «يبرعلا باتكلا راد «ةرتاوتملا رشعلا تاءارقلا يف ةرهازلا رودبلا «يضاقلا حاتفلا دبع ١

 .م۱۹۸۱ -اه١٠5١ ؛ىلوألا ط «توريب

 ءاطنط «جات ةبتكم «عفان مامإلا ةءارق يف عماجلا مظنلا حرش «يضاقلا حاتفلا دبع ١

 . م۹

 دمحم نمحرلا دبع ةعبطمو ةبتكم «ةيبطاشلا حرش يف يفاولا «يضاقلا حاتفلا دبع "5

 . رصم
 راد «عبسلا تاءارقلا يف ريسيتلا ؛(ه455 ت) ديعس نب نامثع «ينادلا ورمع وبأ -۳

 . م٤۱۹۸ .ةيناثلا ط «توريب «يبرعلا باتكلا

 .توريب «١ ليجلا راد .طيحملا سوماقلا ,.(ه1١481! ت) بوقعي نب دمحم .يدابازوريفلا £

 ءىرقملا راكذتو يدتبملا يراقلا جارس .(ه١٠۸ ت) نامثع نب يلع ءحصاقلا نبا “0

 «ةثلاثلا ط ءرصم «يبلحلا يبابلا ىفطصم ةعبطمو ةبتكم «(ةيبطاشلا حرش) يهتنملا

 .م1404 ھ۳

 ةمجرت يف يبهاوملا حتفلا ,.(ه97١ ت) دمحم نب دمحأ نيدلا باهش «ينالطسقلا 5

 «ىلوألا ط ءناّمع .حتفلا راد «يمرجلا دمحم ميهاربإ :قيقحت «يبطاشلا مامإلا

 م١٠16 ه١

 ريمنلا بذعلاو ريثتلا ردلا ء(هال٠ 5 ت) دادسلا يبأ نب دمحم نب دحاولا دبع «يقلاملا -۷

 «ينادلا ورمع يبأل ءريسيتلا باتك اهيلع لمتشا تالفقم لحو تالكشم حرش يف

 .م٠199 -ه١١54١ «ةمركملا ةكم «ةقثلا راد ,ءىرقملا هللا دبع دمحأ :قيقحت

 قيرط نم عبسلا تاءارقلا يف ةيلجلا تاداشرإلا ء«(ه577١ ت) نسيحم ملاس دمحم .د 58

 . م١۱۹۸ -اها006٠54١ «ةيردنكسإلا «ةعماجلا بابش ةسسؤم «ةيبطاشلا

 ط «ةرهاقلا ةبتكم «ةيبطاشلا ىلع ةردلا هتداز امع حاصفإلا «نسيحم ملاس دمحم .د "9

 .م191748 -ه1189 ءىلوألا

 قيرط نم اههيجوتو ةرتاوتملا ثالثلا تاءارقلا يف ةركذتلا «نسيحم ملاس دمحم .د 55

 . ةرهاقلا ةبتكم «ةردلا

ot 



 ,ةرهاقلا «رائملا راد ‹ ةيبطاشلا نتم حرش يف ةيهلإلا تاحفنلا ٠ سيمخ ميادلا دبع دمحم ١:

 .م1995 ه415١ «ىلوألا ط

 2١ ددعلا .؟5؟ دلجملا :تاسارد ةلجم «ةعبسلا فرحألا ىنعم «يلاجملا دمحم .د 45

 .ما15

 ّط ‹ قشمد ‹ركفغلا راد «ىرزحلا نبا مامإلا ءارقلا خيش . ظفاحلا عيطم دمحم .د 5

 .م۱۹۹۵  ه415١ «ىلوألا

 ةبتكم ‹«تاءارقلا نم ةردلا ةثالث هب درفنا ام ىف تانحلا تاضور «ةسب ىلع دومحم ٤

 .ةيرهزألا تايلكلا

 .توريب ؛ةفرعملا راد .يوونلا

 .توريب «رداص راد «برعلا ناسل ء(هالا١ ت) ىقيرفإلا مركم نب دمحم «روظنم نبا ۔٦

 ‹جاجحلا نب ملسم حيحص حرش جاهنملا «(ه٦۷٦ ت) فرش نب ىيحي ‹يوونلا ¥

 .م9910١ ۔ ھ۱۸٤۱ «ةعبارلا ط «توريب «ةفرعملا راد ءاحيش نومأم ليلخ : قیقحت

 ثالتلا تاءارقلا یف ةيضملا ةردلا حرش ‹(ه۹۷٩۸ ت) دمحم نب دمحم «يريونلا ۸

 ميركلا نآرقلا ةيلك «يواقرشلا يلع نب ناوضر نب عفارلا دبع :قيقحت «ةيورملا

 .ها١١51١ «ةرونملا ةنيدملاب ةيمالسإلا ةعماجلاب ةيمالسإلا تاساردلاو

 ؛



 تاعوضوملا سرهف

 .ees نيتملك يفو ةملك يف نيبراقتملا نيفرحلا ماغدإ باب

 eens ةيانكلا ءاه باب

 0 اهلبق نكاسلا ىلإ ةزمهلا ةكرح لقن باب
 .r زمهلا ىلع ماشهو ةزمح فقو باب
 0 ا ماغدإلاو راهظإللا باب

 0 ذإ لاذ ركذ

 0 لبو له مال ركذ

 es لبو لهو ثينأتلا ءاتو دقو ذإ ماغدإ يف مهقافتا باب

 een neee nese ا اهجراخم تبرق فورح باب

 ىف اه ده و اواو د. اه افادة عاقله

 حت

 یف ے9 یج
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 ةحفصلا عوضوملا

 نضل نيوئتلاو ةنكاسلا نونلا ماكحأ باب

 TA ا نيظفللا نيبو ةلامإلاو حتفلا باب

 oF يل ا ا فقولا يف اهلبق امو ثينأتلا ءاه ةلامإ يف يئاسكلا بهذم باب

 OO Senses تاءارلا يف مهبهاذم باب

 NN eens تاماللا باب

 لير eer ملكلا رخاوأ ىلع فقولا باب

 NO 0 ا ا طخلا موسرم ىلع فقولا باب

 لما 0 ةفاضإلا تاءاي يف مهبهاذم باب

 NVA esses دئاوزلا تاءاي باب

 N ا فورحلا شرف باب

 VAI 0 ا ا ل ا ل ل .ةرقبلا ةروس

 قيل ا ا نارمعالآ ةروس

 YY ا ا ءاسنلا ةروس

 ET cress ةدئاملا ةروس

 OV esses ماعنألا ةروس

 VY ا فارعألا ةروس

 YAO esses لاقنألا ةروس

 f rene ةبوتلا ةروس

 AC eels سنوي ةروس

 TY ا ا ا ل enna nne دوه ةروس

 TQ ا ا فسوي ةروس

 نقلل 0 ل ا دعرلا ةروس

 YY ا ميهاربإ ةروس

 YE ا ا رجحلا ةروس

 لا ا sss لحنلا ةروس

 نوعا 0 esses ءارسإلا ةروس

 ET 0 ا فهكلا ةروس

 TA ا ا ا ميرم ةروس









eseren nenasan acne ةردلا حورش 

ons ooo... ةلمسيلا باب 

 eer ا ا ريغصلا ماغدإلا

 eens نيونتلاو ةنكاسلا نونلا

 0 rnnns ees ةلامإلاو حتملا

 eren nenn nenas موسرملا ىلع فقولاو تاماللاو تاءارلا

 0 ةفاضإلا تاءاي

 eer ا nanere دئاوزلا تاءايلا

 ees (ةرقبلا ةروس) فورحلا شرف باب

 ease واوراق راق دن فاو مان دع مار nna naan nan نارمع لآ ةروس

 ةحفصلا



 عوضوملا

 مالسلا امهيلع دوهو سنويو ةبوتلا ةروس
 دعرلا ةروسو مالسلا هيلع فسوي ةروس

 ةروس ىلإ مالسلا هيلع ميهاربإ ةروس نم
 ees فهكلا ةروس

 . . .. ٠ رونلا ةروس ىلإ ميرم ةروس نم

 . توبكنعلا ةروس ىلإ ناقرفلا ةروس نم
 ...e ةدجسلاو نامقلو مورلا روس

 .een رطافو أبسو بازحألا روس

 0. ةيثاجلا ةروس ىلإ ص ةروس نم

 .. رمقلا ةروس ىلإ فاقحألا ةروس نم

 .. رشحلا ةروس ىلإ نمحرلا ةروس نم

 ... حون ةروس ىلإ ناحتمالا ةروس نم

 ... ناسنإلا ةروس ىلإ نجلا ةروس نم

 ىلعألا ةروس ىلإ تالسرملا ةروس نم

 . . . . نآرقلا رخآ ىلإ ةيشاغلا ةروس نم

 .او اهو دم ادن اف دم عام تو و oo دع ع اواو فاق د « دع دق عاود« ف و و

 م اماه ناو ان دم اه و ع دق د. فو mea اواو د. د واه عاهد. ها ولاه

 0 ءارسإلا

ea عاق دف هاي هاو ماو و و دو a sea RaQ 

RnRو و م او و ده دف هاو دو واه هدم دو واو و دو و دو ده هدى ده  

 م اه 6 هاي د. دف ده و فاق ع وام د. هاو واو د. دو او Goo قدوه

 ماه و دن دن دع د. هاو وادع دقو ده فق د. دق د. هده دى واو واه فو هد. هلع

RRR ¢ماعم م. درادع د. ده 6. عاوز دو ا. م اواو و دوه  

 م. و ار م ي و د وو وه اق د.« .٠ او او و اه ده و ي ندع اه عاف دو ملام

GOG OROمام دم دع د. دم ادع ده و دم دم دعاها فو دو او واو  

 ماه واق د. ده اج هاو ده د. اف ده دف ده واه هاف عادوا اع واه قى دق فاقع

 م. ام او و دف دراج ه4 هدو فاق هاف ف اواو مف علف و ده هاو قده فاس

 ما. و عام ادم ج يو ي و هاه فو و اواو ها. و وي ي و وي قاف قارا

 ماع« و زان دن ادعأ ون هو دف ده عداه هع اهو اف واه و و او اوف وف مه

 و اهو اق عاق اه هاو و اه وف هاو هاو ف و او و وو هويه
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